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 يناثلا نرقلا نم يم السرلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسغفتلا

 يرجهلا نماثلا نرقلا ىلإ

 ( ةليصحلاو تالعافتلاو روذجلا )

 (*”يفاولا دمحأ ميهاربإ : روتكدلا
 ثحبلا صلختسم

 اوشاع نيذلا ذاذفألا ءاملعلا نم ةبيط ةعومجم كانه نأ يف لثمتي عوضوملا اذه نع ىلوألا روصتلا

 لثم ةيماس فئاظو مهيلإ تدنسأو « ملعلا يسارك ىلع اوعبرتو « يملعلا اهنيعم نم اولهنو سلدنألا يف

 ةزيمم اقرطو اجهانم كلذل اوذختاو زيزعلا باتكلا ريسفت يف ةروكشم ادوهج اولذبو « ءاتفإلاو ءاضقلا

 ةجاح نع نوردصي جهانملاو ىؤرلا كلت يف مهو . ميركلا نآرقلا رارسأ نع فشكلل اهدامتعا مهنكمأ

 تارظن مهل تناكف « ىنعم نم نيتملكلا يف امب « ناكملا و نامزلا مهيلع اهضرفي ةحلم ةرورضو ةسام
 عقاولا هيجوت يف هتمهم يدؤيل قحتسي يتلا ةناكملا هئاطعإو ميركلا نآرقلا يناعم زاربإ يف ةقيمع

 : سانلا لاوحأ ضرتعت يتلا تادجتسملاو ثداوحلاو تالؤاستلا ىلع بيجيو نيملسملل يشيعملا

 نم اهريغو ةينارصنلا لقاعم نم القعم هلصأ يف دعي يذلا ةيمالسإلا روغثلا نم ريطخلا رّيغتلا كلذ يفو
 . نيملسملاو مالسإلل يراضحلا عاعشإلا ريثأت مامأ اهريثأت فخ ىتلا ىرخألا تانايدلا

 ىلع لدأو 62 ريسافتلا هذه يف رظانلل حولت يتلا تازيمملاو صئاصخلا زربي نأ ثحبلا ضرغو

 ةيملع تاماعد اهنم اوذختا يتلا لئاسولا كلذكو 2 هاوس نود رايتخالا كلذ ءارو تناك يتلا يعاودلا

 ضرألا قراشم يف دلاخلا اهراعشو ةيمالسإلا ةمألا باتك وه يذلا ميركلا نآرقلل ةيريسفتلا مهفقاومل

 .نالكتلا هيلعو قيفوتلا هللابو اهبراغمو
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 1ع هتاغسمل طعقامعع ه8 مصلهل كأم انهلعع اطع آعلقستع عتعم >لهه ةصل ةانآأ أك 8 مالك

 01 هدلع ةصل لعموم ؟ةةمعامةكتمس 102 اهه016هصقل قمل هملعضت ةعطماقتو ةلتلع, طع هيدتاعع نأ

 اطع موعدعما ج/هرتع لق طم ةيععماتمم اص اطتق 6عققل.

 . برغملا « ريداكأ .رهز نبا ةعماجةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك . ةيمالسإلا تاساردلا يف دعاسم ذاتسأ (*)

١ 



 لاا ااا اح ااا ا حا ااا ا ااا اا ااا احا احا حا حان ا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 م همدمكتلععمطاع هسصطعع ه2 ةسللطسعتقم طتصتعمو طقحم ةطنعماعل عع ءصلماتك ةق

 ءمهاتسسمانك ءالمءاك ام اطع هعياتعةنتنم» ه2 اطع 81و12 (0هعدم. 1طعز ةلموأع0 ورضع 5مععالاع

 طتعاط هلك ةصل ةزلذاعمةلتع ؟2ه05 ذص لعقتنمو كقنط اطنع اهقلع دست ةمععتقل ةهعتقل هع 20112

 هلمءاتسعامسععق. 08 مانممدع 15 2عءمرلتصعاو 1م ءامعتلقاع اطععع ةكوععأم ه6 طع ُةصلهلدكتقم

 هرعمعتعمعع اه اطنق 16526

 1. 1طع >0)2+ طقم عاعملمأاتمك ةصل مءععاتاتةعئاتعك هك اطع ؟ةعامانك ءعيآتعقانمامك 0 ع

0 1017 

 2. 1طع زدعاتكعونتمس طعطتمل طع مع6ممعممع ه2 همم هدعياتعتاتمل 0 دهدمع ناطعت

 لاعمال

 3. 1ع ططغقتقتق 200ماعل ةصل ءمدكت لعمل هع دهأت0 طققعو ه2 طعتع هياتعو همك.

 دع طمع 15 ه1 هواتعوف 1م عام 2 طعمه طانغ كمءدسمءتطعل دعس هؤ اطتق 1عولتمع

 ةطملدتاستمس هعمعتعمعع اص ءممكأ لعرتسع طع 0هملك, ؟طتعط طقق ةلجبةرتد طععد ةصل 711 لل ةز

 طع اطع تكا ةصل قصحل ؟ععواتتسع ه2 8كدماتسم 211 076ج طف 01
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 : ديهمت

 دحأ الو« دعب رمثتسي مل ةيمالسإلا ةمالا ةدصرأ نم لئاه ديصرو رخاز مجنم ةيسلدنالا ةبرجتلا

 تايدحت نم ةيبرعلا ةيمالسإلا ةيصخشلا هتهجاو امو ةيسلدنالا ةبرجتلا تايصوصخ ىف كشي
 نع ةزيمتملا ةحاسلا هله يف دجي ام لكل ايدصتم هعورفو هلوصأب يمالسإلا عيرشتلا ناكو « تاريغتمو

 ةيكيلوثاكلا ةينارصنلل لقعم يه يتلا ةيبوروألا ةراقلا تايصوصخب يمالسإلا ملاعلا تاحاس يقاب

 ةصاخ ةيكيمانيد كانه ذإ قرشملاب ةفالخلا زكرم نع دعبلا ثيح نم اذكو « عوبرلا هذه يف ةرذجتملا

 ماعلا ريصملاو فدهلاو نيدلا ةدحوب الإ اهل نيديال ةفالخلا زكرم نع لقتسم مكح يه « سلدنألاب
 . ةمالل

 نم ديفتسيال وهأ هتيلالقتسا ىنعم ام نكلو « لقتسم نايك وهف اهلك رومألا ذافنإو رارقلا يف امأ
 الإ لكاشملا حرطيال «يدايتعا قيسنتو ءاطعو ذخخأ كانه مأ « اهنيبو هنيب ةمئاد ةعيطق كانهأ ؟ ةيزكرملا

 . ؟ ةبعصلاو ةجرحلا تاقوالا يف

 ةيمالسإلا ةمالا يه اهلك ءانغ يهف « ةساردلاب درفت ناب ةريدجو اقح ةديرف ةيسلدنالا ةبرجتلا نإ

 ةبرجتلا هذه صقني ناك يذلا نكل « باعص نم اههجاوي ام لك يف ثبت « مالسإلا رشنتو ةيئاقلتب عسوتت

 ضعب ىدل يسايسلا يعولاو ؛ طيطختلاو ديشرتلا اهصقني ناك دقف اهطوقسو اهرايهنا ىلإ ىدأ يذلا وه
 عاجرتسا هعم رذعتي امم « انزو اهل نوميقي الو « ةلوذبملا دوهجلاو صرفلا نوعيضي اوناك نيذلا ةداقلا

 نرق ىلإ نرق نمو روط ىلإ روط نمو صخش ىلإ صخش نم فلتخت لاوحألا نأل عاض امو بلسام
 عقويل لايتحالاو سدلاب مهاس امبرو .٠ ضاضقنالل ةصرفلا نيحتيو « رئاودلا صبرتي ودعلاو

 امم « رطاخملاو داعبألاب ساسحالا ةميدعلا ةفيعضلا تادايقلا لب « ةمزاحلا مهتادايقو نيملسملاب

 . ةققحملا رطاخملا يف اهيموكحمبو اهسفنب جزت اهلعج

 تارشؤم هل تناك امنإو ةأجافمو ةرفط ديلو نكي مل اهمامز تالفناو ةيسلدنألا ةبرجتلا عايض نإ

 قرخلا عستا امل نكلو « ناوألا تاوف لبق رمالا كاردتساو دسافملا ءرد لواحو اهكردأ نم اهكردأ ةدع

 نوصح نم انيصح انصحو انيكر انكر سلدنالا تعاضو ةاسأملا تناك مامزلا تلفناو عقارلا ىلع

 . مالسإلا

 « نورسحتملا اهيلع رسحتو « نوثارلا اهاثرو نوكابلا اهاكب دقف سلدنألا ىلع يكبنل تأن مل اننإو

 يف حبصأ ديصر وه يذلا يخيراتلاو يملعلا ةبرجتلا هذه ديصر مدقنل انثج اننا « مدنلا نيح تال نكلو

 هلعجي نأ دعب نكل هرمثتستو هنم ديفتستو هيلع فرعتت نأ لايجالا ناكمإبو «نايسنلاو لامهالا يط
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 اساس اا ا اا اناا حاس حاحا انا ااا ااا احا اح نانا اح تاع حا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 اذه نع فشكلل ةيفاك تسيل ةدحاو ةودن نإ « هبلط نمل اغاستسمو لوانتملا يف داجلا يملعلا ثحبلا

 ليزتل ةصصختم دهاعمو ثاحبأو تاودن ىلإ ةجاح يف وهف « ةيسلدنألا ةفاقثلا نم نونكملا نوزخملا
 نأ هضبنل اندرا نإ « ةايحلا عاونأب ضبانلا يبرغلا اهحانج يف ةمالا ثارت نع راتسالا فشكتو فجسلا
 يراضحلا ديصرلا يفو « رامعملا يفو نونفلاو مولعلا يف موقت نأب ةريدج ةيسلدنألا ةبرجتلاف . رمتسي
 نم مغرلا ىلع اهسفن سلدنألا يف جذومنلا اذهل ةيح اياقب انيدلو « هيلإ تلصو يذلا يقارلا يعامتجالاو
 نم ةدافتسالا ناكمالابو « اهبييغت هعم رذعت امم ةخسار تناك تامصبلاف « خسملاو هيوشتلا تايلمع
 . ةدعصأ ةدع ىلع ةساردلاو ثحبلا ثيح نم يقبتملا

 ةمالا لاوحأ تابلقت نم ةديدع ادوهع تئرو ةيمالسإلا ندملا مدقأ نم يه يتلا ساف يفو

 ةقطانلا ةحضاولا تاراشالاو تالالدلا نم ريثكلا لمحت ةلثئام تلازامو « يمالسإلا برغلاب ةيمالسإلا
 نيح هعسي ال سلدنالاب ملعلا تالاجر يف صصختملاف نيرخأتملاو ىمادقلا نييسلدنالا لاح ناسلب
 اهبوردو اهتاياقسو ةديتعلا اهعماوصو اهدجاسم يراوسو ةمئاقلا اهناردج هل قطنت نأ الإ ساف لخدي
 نينط نزتخت نم اهيفو سلدنالاب ملعلا نيطاسأ دحأ توآ اهنأ اهتحرضأو اهسرادمو اهذفاونو اهفرشو
 ؛ لئاط نم نامزلا رمع يف نورق ةعبس تحت سيلو « مدق نم دهعلاب ام ذإ هتوص تابذبذو هسورد
 اهديلاقتو يمالسإلا برغلاب ةيمالسإلا ةنيدملا ةروص نم ظفتحت امب ظفتحت اضيأ ناوريقلا تلازامو
 . اهقفارمو اهتاداعو

 تاطوطخملا تلازامو « ةبرجتلا هله مدخي امب ةحفاط يمالسإلا برغلاب نئازخلا تلازامو

 نينرقلا ءانبأ نحنو « ةقفش الو ةمحر الب اهمرتخت يتلا ةضرالا نم اهصلخي نم دجنتست ةيسلدنألا
 انحماسي نل اندعي يتأيس نم نكل ةيسلدنألا ةبرجتلا نم انلصو امب زتعن نييرجهلا رشع سماخلاو عبارلا
 . ةيسلدنألا ةبرجتلا نم هذاقنا نكمي ام عايض يف انمهاس وأ انواهت نحن ذإ

 « ءامنإ اهتمنو ةيمالسإ لوصأ ىلع تظفاح اهنأ سلدنالل تناك يتلا ةينيدلاو ةيملعلا ايازملا نم نإ
 راد مامإ كلام مامالا هقفو « ةينآرقلا تاءارقلا كلذ نم اردصم لب اعجرم اهيف تدع ىتح اهيذغت تلظو
 » ماكحالا ثيداحأو نيحيحصلاو كلام أطوم هنم اصوصخو « فيرشلا ىوبنلا ثيدحلاو « ةرجهلا

 هذه لك يف ءاملعلا لحاطف اهنم رهظ ذإ « ةغللاو « وحنلاو « نآرقلا مسرو ؛ نآرقلا ماكحأ ريسفتو
 . تاصاصتخالا

 يذلا يمالسإلا هقفلا اصوصخ ةيمالسإلا ةفاقثلا نم ريبك رطشب ضهن لق يمالسإلا برغلا نا
 نم دمتسي ناك يكلاملا بهذملاف « ةددعتم نطاوم يف ضرقنا نأ دعب هعورفو هلوصأ ىلع هل ظفاح

 ا
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 رهتشا ةريخالا ةثالثلا زكارملا هذهب نكل برغملاو سلدنالاو ناوريقلاو رصمو قارعلاو ةنيدملا ةسردم

 ديحولا هنأ نيح يف ىرخالا ةيهقفلا بهاذملاب محازي نأ ةيقرشملا زكارملا يف هنأش ناكذ | ٠ عاذو عاشو

 عفان نع شرو ةياور دامتعا اهلثمو « رابتعالا قحتست ةديرف ةرهاظ هذهو ٠ يمالسإلا برغلاب دمتعملا
 ةزمح ةءارق نودمتعي اهلبق اوناك ذإ « يرجهلا عبارلا نرقلا علطم ذنم ةعبتملا ةءارقلا يه يتلا يندملا

 . كيلاود اذكهو « يعازوالا بهذم هقفلا يفو . تايزلا

 موقأ نأ تيأترإ ةكرابملا ةودنلا هذهل نيمظنملا نم هتيقلت يذلا يملعلا بجاولا ءادنل ينم ةباجتساو

 زيزعلا هللا باتك ةمدخ لاجم يف ةيمالسإلا ةمالا نم ةيبرغلا ةقطنملا هذه ءاملع دوهجل درجو فشكب

 روتسد وه هللا باتك نأب املع « ديمح ميكح نم ليزنت هفلخخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا
 ةمالا مدخ امنأكف سانلل هنيماضمو هيناعم غيلبتو ريسفتلاو ةساردلاب همدخ نمف دلاخلا نيملسملا

 ءاملع ناك اذإو , اهراعشو ةمالا ةيار عفر دقف نآرقلا ةيار عفر نمو « ابرغمو اقرشم اهعمجأب ةيمالسإلا
 مهفصنن نأ انيلع نكل « كلذ ىلع ًارجأ انولأسي مل مهنإف « رامضملا اذه يف ةرابج ادوهج اولذب دق ةمالا

 ال ىتح تاقلحلا لصاونو تالصلا مهعم طيرنل هودارأ ام هانكتسا ىلع معنو مهعينص نسح ركذنو

 يتلا ةوذجلا رارمتساو ءافولا ىلع ليلد الإ ضرغلا اذه ىلع يقالتلا ةينامو « فاجتالو ءافج نوكي

 . ىلاعت هللا نذإب هترانإ لعشملل ديعتس

 . ةيملعلا ةكراشملا هذه ميمعت يلي اميفو
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 يمالسإلا برغلاب ريسفتلا
 : ديهمت

 .ريسفتلا اذه تايلوأ_-١

 . ةهرداصم_"؟

 . ةيقرشملا رداصملا أ

 .ةيبرغملا رداصملا_ب

 يرجهلا يناثلا نرقلا يف ترهظ ريسافت ١-

 : يرجهلا ثلاغلا نرقلا -؟

 : يرجهلا عبارلا نرقلا

 : ديهمت

 . هبتك ةياورب وأ ريسفتلا يطاعتب اوفصو مالعأ-١

 . ريسفتلا يف نوفلؤملا

 . يرجهلا سماخلا نرقلا- 5

 : ديهمت

 هبتك ةياورب وأ ريسفتلا يطاعتب اوفصو مالعأ-١

 اهظفح وأ ةيقرشم ريسافت ىور نم ركذ -

 ريسفتلا يف نوفلؤملا -؟

 . نآرقلا مولع يف نوفلؤملا

 : يرجهلا سداسلا نرقلا 4

 .ريسفتلا يطاعت نم ركذ - ١
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 .ريسفتلا يف نوفلؤملا

 . نآرقلا مولع يف نوفلؤملا ٠

 : يرجهلا عباسلا نرقلا  ؟

 ديهمت

 .ريسفتلا يطاعت نم ركذ ١

 .ريسفتلا يف نوفلؤملا-؟

 . نآرقلا مولع يف نوفلؤملا

 . يرجهلا نماثلا نرقلا 5

 .ريسفتلا وطاعتم- ١

 .ريسفتلا يف نوفلؤملا ١

 .نآرقلا مولع يف نوفلؤملا ٠

 . ميوقتو ةمتاخ-

 . ضرعلا يف ءاج امل ةصخلم لوادج



 ا كاب ا ول بالباب لا هما و بلا املا ال ديول كاندلا هبال ونمو يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 يمالسإلا برغلاب ريسفتلا

 :ديهمت

 « ةنابالاو فشكلا ريسفتلاو رسفلاو فيفختلاب رسف فعاضم وه يذلا ديدشتلاب رسف ردصم ريسفتلا

 ةقيرعلا ةيمالسإلا مولعلا مهأ نم ملع وهو هيناعم نع فشكلاو ميركلا نآرقلا ريسفت انه هب دوصقملاو
 سانلل اهغيلبت ىلع هّفَع لوسرلا صرحي ناك يتلا تالزنتلا يهو « ميركلا نآرقلا تالزنتب تطبترا يتلا
 هُم لوسرلاب تطين يتلا ماسجلا ماهملا نم كلذ ناكو « ةيعرشلاو ةيدقعلا اهيناعم نع مهل فشكلاو
 ركذلا كيلإ انلزنأو» : هلوقو 74 كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي8 : ىلاعت هلوق ليلدب

 . "74 مهيلإ لزن ام سانلل نييتل
 نم ءاملعلا جردو ميركلا نآرقلا ريسفتل بلصلا ساسالاو ىلوالا ةاونلا يوبنلا نايبلا لكش دقو

 « لجو زع هللا باتك يف مهف نم هوتوأ امب اوزيمت امك نآرقلل هميهفتو همهفو لوسرلا لعف ىلع ةباحصلا
 ءاعد كلذ يف هدضعي « نآرقلا نامجرتب) بقلملا سابع نب هللا دبع لاجملا اذه يف مهعملأ ناكف

 .©9«ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا :  هلوقب هل هُم لوسرلا

 رثالا ةباحصلا رابك نم امهريغو ةئيدملاب بعك نب يبأو ةكمب سابع نب هللا دبع دوهجل ناك دقو
 يف رابك ءاملع نم امهيدي ىلع جرخت ام لضفب نييرجهلا يناثلاو لوألا نينرقلا يف ريسفتلا ىلع حضاولا
 يحايرلا ةيلاعلا يبأو ء(ه ٠١5 : ت ) ربج نب دهاجمو . (ه 44 : ت) ريبج نب ديعس : لثم ريسفتلا

 ذخأ يذلا (ه 175 :ت) ملسأ نب ديزو « (ه8١١ :ت ) ىظرقلا بعك نب دمحمو « (ه 4١ :ت)

 . (ه 1١1/4 :ت) ةرجهلا مامإ سنأ نب كلام هنع

 ةسرادملاب نآرقلا ريسفت اومدخ دق نيعباتلا يعباتو « نيعباتلا ةقبطو ةباحصلا ةقبط تناك اذإو
 نم نيعباتلا يعبات ذيمالت نإف « لاجملا اذه يف بتكو تايورم مهنع تحصو « سيردتلاو ةركاذملاو
 يتلا مولعلا رثنأ اهيف ناك ةيجهنمبو ةلقتسم بتك يف ريسفتلا اونود نيذلا مه نيرخأتملاو نيمدقتملا
 . كلذ ىلإ امو لوصأو هقفو زاجعإو رعشو ةغلو رثأو ثيدح ملعو ةينآرق تاءارق نم تنود

 مهترثكل ارظن ةماع ةفصب ريسفتلا مالعا دادعت باب حتفن نأ عيطتسن ال ةلاجعلا هذه يف انك اذإو
 ىلع ةبراغملا نيرسفملا نع ثدحتلا وه ةداملا هذه عوضوم نأل ارظنو « ةهج نم مهرصح ةيوعصو

 ."1/ : ةيآلا : ةدئاملا )١(
 . 54 : ةيآلا لحنلا ( ؟)
 ,( 7555-15-79078984 : 1: دمحا دنسم / ١4 ةباحصلا لئاضف : ملسم / ٠١ : ءوضولا : يراخبلا (9)

١ 
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 ليصفتلاو . طيسبتلا لدب « ةمهملا اياضقلا ىلإ ةراشالاو « راصتخالاب يفتكنس اننإف .٠ صوصخلا هجو
 نول نع ثيدحلاب ةيمالسإلا ةمالا تاهج نم ةهج صيصخت نأ كلذ ىلإ فضأ ؛ ماقملا لاقملا بسانيل
 « ةمالا هذه فارطأ نيب لصاحلا جزامتلل ًارظن : ةيجهنمو ةيملع تابوعص حرطي دق ريكفتلا نم نيعم
 فشك لواحنس كلذ عم اننأ الإ ٠ يراضحلا ءانبلاو ٠ فدهلاو ةغللاو « دقتعملاو ركفلا ةدحول ارظنو

 ربع ةبراغملا نيرسفملا نم ديدعلا ىلع فرعتتسو « برغملاب ريسفتلا ملع ةيعضو نع ةماه بناوج
 . روصعلا

 ؛ قمعأو دكوأ اهفارطأ نيب وهف ءاعمج ةيمالسإلا ةمالا نيب لصاح يملع جزامت كانه ناك اذإو
 ةبوعصلا نم ىلوألا دوهعلا يف سلدنالاو « ةيقيرفا ١ نع لزعمب ثيدحلاب برغملا صيصخت نوكيف
 نيب نولقتني ملعلا ةباطف « دحوم يملع عاعشإ اهل ناك ةئالثلا ةيملعلا زكارملا هذه نأ كلذ ٠ ناكمب
 ةلحرلا امنإو , ةملكلل يحالطصالا ىنعملاب ةلحر مهلقنت نودعي الو « برغملاو سلدنالاو « ناوريقلا
 ةيملعلا زكارملا يقاب ىلإ اهنمو « ةيردنكسإلا ىلإ ملعلا بلاط اهيف ربعي يتلا يه مهيدل ةدودعملا

 ىلإ يمالسإلا حتفلل ىلوالا دوهعلا ذنم برغملاب ريسفتلا ةكرح عبتت نم انل صانم ال هنإ مث . قرشملاب
 . تالعافتلل ةيلجم تاقلحلا ةلمتكم ةرظنلا نوكت يكل «2؟”هويلا

 :ريسفتلا اذه تايلوأ ١-

 نيملسملل نآرقلا غيلبت ةمهمب « هب اوعلطضا ام ةلمج يف « نوحتافلا نوملسملا علطضا دقل

 باتكب مهتلص طبرو مهسوفن يف هميلاعت خيسرتو مهئانبالو مهل هظيفحن ىلع لمعلاو ددجلا ةبراغملا

 نآرقلل رسفم لوأ نإ لوقلا نكمي مث نمو « نايبلاو ريسفتلاب الإ كلذ لك ىتأتي نلو « لجو زع هللا
 . سانلل هايإ غلبم نآرقلل لماح لوأ عم رهظ دق يمالسإلا برغملاب ميركلا

 هلع لوسرلا دهع ىلع ةقيلس ةيبرعلاب نيقطانلل ةبسنلاب نآرقلا ريسفت ىلإ ةسام ةجاحلا تناك اذإف

 ىلإ نونوكي ام جوحأ مه ملعتلاب الو ةقيلس ال ةيبرعلاب نيقطانلا ريغ نم برعلا ىوس ام نإف « نايبلاو
 هتءارق درجمف « هيناعمو هظافلأ نومهفي ال نآرق عم اوبواجتي نأ روصتي ال كلذلف « ميركلا نآرقلا ريسفت
 هميهفتو مهيلع هتءارق نم دبال ذإ « مهتديقعو مهنيدل نيصلخمم نيملسم مهنم لعجت نال يفكت ال مهيلع

 . ةيسلدنألا ةبرجتلا جلاعت ةودنلا نأل نماثلا نرقلا ةيادب ىلع ةساردلا هذه يف تفقوت (5)
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 ل ع م اب يمالسإلا برغلاب نآرقلإ مولعو ريسفتلا

 خسريو مهناميإ يوقبو « ةيعرشلا فيلاكتلا هب نولوازي ينآرق ديصر كلذب مهل نوكتيل مهل هظيفحتو
 نيعفادملاو هتامح مهنم لعجتس يتلاو « نيدلا اذه نم اهوبستكا يتلا ةديدجلا ةيمالسإلا مهتيصخش
 . هتاحوتفل نيلصاوملاو « هتضيب نع

 الإ « رايدلا هذهب مالسإلا مدق اميدق دعي يمالسإلا برغلاب ميركلا نآرقلا ريسفت نأ رهظي اذكهو

 هنأ مأ ؟ *”نآرقلل ةمجرت درجم وهأ «ميركلا نآرقلل ركبملا يلوألا ريسفتلا اذه عون نع لءاستن دق انثأ

 روصع دعب سانلا هيلع جرد يذلا يحالطصإلا ىنعملا نم هبرقت دق تازيممو صئاصخل عضخي ريسفت

 هينعي اميف ينعي ريسفتلا ناك اذإف « مدقت امب طابترا هل نيلؤاستلا نيذه نع باوجلا نإ . ؟نيودتلا

 يستكي دق هنأ الإ « هنع ثدحتملا وه اذه نإف ميركلا نآرقلا نم ىلاعت هللا دارم نع نايبلاو فشكلا

 . ابوتكم نوكي دقو ايوفش اريسفت نوكي دقف : نيتنثا نيتغبص

 لظ هنال بوتكملا نم قرعأ وه برغملاب  يوفشلا ريسفتلا يأ لوألا نأ خسارلا يداقتعا يفو

 كانهف « دهاش نم رثكأ ريسفتلا نم نوللا اذهلو « مويلا ىلإ يمالسإلا حتتفلا ذنمو عاطقنا نودب لوازي

 وأ ةقراشم رابك ءاملع نع هذخأبو « ريسفتلا يف ةعاربلاب مجارتلا بتك مهتعنت نيذلا ءاملعلا نم ديدعلا

 يساركلا نع الضف اذه .ارشابم انيودت هونودي مل نإو هوغلبي نأ دبالف هونقتأ اذإ ءالؤهف ةيراغم

 ةبصنأ ىلإ ةفاضالاب ٠ ةصاخلاو ةماعلا اهاشغي يتلا ةيملعلا زكارملا يف يوفشلا ريسفتلل ةصصخملا

 . ريسفتلا سرد اهنيب نم يتلا سيردتلا

 دنع هيلإ اوعجريو سانلا هنم عفتني نأ دصقب هعضول ءاملعلا غرفتي يذلا وهف بوتكملا ريسفتلا امأ

 دهع يف يمالسإلا برغلاب رهظ دق اضيأ وه ريسفتلا نم عرنلا اذهف ىلاعت هللا باتك مهف ىلإ ةجاحلا

 « ةيظعولاو ةيملعلا مهسلاجم يف يوفشلا ريسفتلاب نوأدبي مهنأ نيرسفملا ءاملعلا ةنس نأي املع «ركبم
 نآرقلل بوتكم ريسفت عضوب ةعانقلا مهيدل دلوتت مث نآرقلا مهف يف نورحبتيو « هيف ءاطعلل نوطشنيو

 . باوثلاو رجألا كلذب مهل لصحيف مهدعب هب سانلا عفتتيو ىلاعت هللا باتك يف مهماهفأ دلخي

 امنإ ةرشابم تاحوتفلا ديعب ترهظ يتلا ريسافتلا ىلع ىغطي يذلا عباطلا نأ ظحالملا نم هنأ امك
 ضعب عم « ايلحرم كلذ ىلع راصتقالا اميرو يناعملا نع فشكلاو ظافلالا ريسفتب مامتهالا عباط وه

 .(يراخبلا حيحص نم ريسفتلا باتك اذكو مالس نبا ريسفت)  انايحأ تاحاضيالا

 بثت ىلإ جاتحت رصعلا كلذ يف نارقلا ين . تبثت ىلإ جاتحت رصعلا كلذ ىف نآرقلا يناعم ةمجرت نأ ذإ زوجت هيف ريبعتلا اذه نا ظحالي (6)

١ 
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  5١رداصم :

 ةريدج رداصملا هذه نأ يمالسإلا برغلاب ريسفتلل ىلوألا رداصملا يف لمأتلا دعب ثحابلل نيبتي

 ىلإ اهفنصي نأ نم هل صانم ال مث نمو برغملاو قرشملا نبب لصاحلا يملعلا لعافتلا سكعت نأب
 : ةيبرغم ىرخأو ةيقرشم رداصم

 انمهي يذلا نكلو ةعونتمو ةددعتم يهف « ريسفتلل ةيقرشملا رداصملا امأ : ةيقرشملا رداصملا أ

 يف مهتايورم نبب نم هركذ دروو « لوبقلاب يمالسإلا برغلا ءاملع ىدن يظح ام وه ددصلا اذه يف اهنم
 برغلا ءاملع اهلوادت يتلا ةيقرشملا رداصملا هذه نأ وه ظحالملا نأ الإ « سراهفلاو مجارتلا بتك

 ام ةجرد ةيملعلا ةيحانلا نم زواجتتي الف ءيش اهنود نم مهتاف نإو « ريسفتلا تاهمأ مهأ لكشت يمالسإلا

 : رداصملا هذه مهآل ركذ ىلي اميفو « لوادتمو عوبطم اهمظعم نأ امك « اهنم مهيلا لصو

 ١ .(م 58 :ت ) سابع نب هللا دبع ليلجلا ىباحصلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا 2070

 ١ :ت) يرصبلا نسحلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا 1١١ه(.9(

 (00 .(ه٠18 :ت) عفان نب هللا دبع ريسفت ل"

 (19 .(ه 181 :ت) ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ريسفت -4

 (1 .(ه 11١ :ت) يناعنصلا مامه نب قازرلا دبعل نآرقلا ريسفت 4

 (١1!.(ه 5١١ :ت) ىنثملا نب رمعم ةديبع يبال نآرقلا زاجم 1

 017 (ه :ت ) يراخبلا مامالل حيحصلا عماجلا نم ريسفتلا باتك /

 (17. (ه 11/5 :ت) ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم يبال نآرقلا لكشم اذكو نآرقلا بيرغ #

 (1'.(ه 187 :ت) يكلاملا يدادغبلا قاحسا نب ليعامسا يضاقلل نآرقلا ماكحأ 5

 . 1١1-185 : 7 . يضرفلا نبال ءاملعلا شيرات (7)
 . 180 : ؟ . ءاملعلا خيرات / 504 : ١ ةلصلا ىف

 ) )80هسفئردصملا . ١89:5١.

 ) )9هسفئنردصملا . 1١894:5.
 )٠١( هسفن رئصملا . 7 : ١7١/ ص ؛ ريخ نبا تسرهف 81 .

 )١١( ص « ريخ نبأ تسرهف 5١ .
 )١١( ص ؛ريخ نبا تسرهف « حيحصلا عماجلل ةبراغملا تاياور نم رهظي :) 151-50-//11- 0511-7571-1175 .

 )١ ( نص ريخ نبأ تسرهف 19-551 .

 )١5( لاوكشب نبال ةلصلا « 85:7" .
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 0 يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 ٠١ (مها": :ت) يئاسنلا بيعش نب دمحأ فيلأت نآرقلا ريسفت 19(

 ١' "9م: 6 :ت) يدادغبلا ريكب نب دمحمل نآرقلا ماكحأ .

 . 39 (مه١٠1 :ت) يربطلا ريرج نب دمحمل نايبلا عماج

 .'140(ه 11١ :ت) جاجزلا يرسلا نب ميهاربإ قاحسا يبأل هبارعإو نآرقلا يناعم ١

 ساحنلا نب ليعامسا نب دمحم نب دمحأ رفعج يبا فيلأت نآرقلا يناعم يف ملعتملاو ملاعلا باتك 5 ١-

 100( ما ت١

 ." "هل نآرقلا بارعإ اذكو اضيأ ساحنلا نب رفعج يبال ميركلا نآرقلا يف خوسنملاو خسانلا باتك 5

 :ت) يريشقلا يرصبلا دايز نب دمحم نب ءالعلا نب ركب لضفلا يبال نآرقلا ماكحأ 7

 , 272 :ت ) شاقنلا نيسحلا نب دمحم ركب يبال رودصلا ءافش 517

 :ت) يروباسينلا يبلعثلا دمحم نب دمحأ قاحسا يبال نآرقلا ريسفت يف نايبلاو فشكلا

)0779 

 22( :ت) يرصبلا بيبح نب دمحم نب يلع نسحلا يبا يدرواملل نويعلاو تكنلا .4

 نآرقلا ريسفتل ىلوالا ةاونلا تلكش يتلا تاهمالا ريسافتلا كلت اهب دصقيو : ةيبرغملا رداصملا ب

 تايآل ريسافت اهنأ وأ ابترم نآرقلا لكل ريسافت اهنوك نع رظنلا ضغب ركبم دهع ذنم « يمالسإلا برغلاب
 . ريسفتلا تاهمال تارصتخم اهنأ وأ « طقف نآرقلا نم ماكحالا

 ه8 صء ريخ نبا تسرهف )١6(
 . 029 ص « ريخ نبا تسرهف 005

 ه8 ص(« ريخ نبا تسرهف 5 . ةلصلا /؟5:1١؟ ءاملعلا خيرات 0039

 "5 ص « ريخ نبا (0)
 . "5 ص «. هسفن ردصملا 019(

 3 494 ص « ريخ نبا تسرهف 5 2 ءاملعلا خيرات 2(

 . ليعامسإ يضاقلل نآرقلا ماكحال رصتخم نع ةرابع وهو 07 ص « ريخخ نبا تسرهف 5487-5817 :؟ . ةلصلا ( ؟١)
 هال ص «ءريخ نبا تسرهف 277:7 ع ١ : ١68 ةلبعلا (؟؟)
 604 ص « ريخخ نبأ تسرهف (59)

 . ةحفصلاو هسفن ردصملا (72)

١ 



 ت0 لا ل لا ا 1 1 ز 0 ز 1 2 2

 ١- يرجهلا يناثلا نرقلا يف ترهظ ريسافت :

 مه امنيبف يمالسإلا برغلا ةقلح يه ريسفتلا خيرات يف نيثحابلا ضعب اهنع لفغ يتلا ةقلحلا نإ

 يربطلا ريرج نباب لثملا برض ىلإ نوردابي مه اذإ . ( ه ١119 : ت ) جيرج نبا دهع نع نوثدحتي
 ريغ اذهو رظنلاو رثالا نيب اهيف عمج يتلا يدقنلا ريسفتلا ةقيرط ركتبم هنأ رابتعاب (ه 7١١ ) ةنس يفوتملا

 لوالا نرقلا نيب ةيريسفتلا عاضوالا يف روطتلا ةلسلس نوعطقي مهنأ : امهادحإ : نيتهج نم ملسم

 . يغبني ال امم اذهو ةلسلسلا كلت نم ةقلح ةعاضاب ثلاثلا نرقلاو

 يف رظنلاو رثالا نيب عماجلا يدقنلا ريسفتلا ريوطت هدحو ريرج نبأ ىلإ نوبسني مهنأ : امهتيناثو

 نب ىيحي دي ىلع ىناثلا نرقلا ةياهن يف ترهظ اهنإ لوقلا نكمي يتلا ةقيرطلا هذه ىلإ قوبسم هنأ نيح
 يمالسإلا برغلا ةقطنم يف الوادتم لظ هريسفت نأل ارظنو « ( ه ٠٠١ :ت) يناوريقلا يميمتلا مالس

 مهتلعج يتلا بابسالا نم نوكي دق اذه نإف هدعب ريرج نبا ريسفت اهب يظح يتلا ةرهشلاب ظحي ملو
 . '"* كلذ نولوقي

 ١ :ت) مالس نب ىيحي ريسفت- 1١١ه(:

 برغلاب لجو زع هللا باتك ريسفت يف اذاج اًسيسأت ءاطع اذه هلمعب ريسفتلا اذه بحاص ىطعأ دقل

 هرمعل ةبسنلاب ةدئار ريتعت ةيجهنم هيف كلسو  رظنلاو رثالا نيب هيف عمج يذلا ريسفتلا وهو 62 يمالسإلا

 . يرجهلا يناثلا نرقلا نم ريخالا عبرلا يأ

 نبا هلقن اممف « ريسفتلا يف ةركبملا هدوهجو مالس نب يبحيب نيثحابلاو ءاملعلا نم ريثك هون دقو

 ٠ الجر نيرشع نم وحن نيعباتلا نم كردأ ىيحي نأ» ( ه 5 :ت ) ينادلا ورمع يبأ نع يرزجلا

 . نآرقلا ريسفت يف هباتك اهب سانلا عمسو ٠ ًارهد ةيقيرفا نكسو . برغملا لزن ؛ مهنع ىورو مهنم عمسو

 , ةيبرعلا ةغللا ةفرعمو . ةنسلاو باتكلاب ملع اذ , اتبث ةقث ناكو . هلثم نيمدقتملا نم دحال سيلو
 1577 خا

 يف مارتحالاو ريدقتلاب ىظحي هلعج امم . "7 كلام مامإلل أطوملا ةاور دحأ مالس نب ىبحي دعي امك

 . هملعو هصخش

 . 77/7١ : ص ؛ هلاجرو ريسفتلا ء روشاع نب لضافلا دمحم (7؟5)

 . "0: ؟  ةياهئنلا ةياغ )١1(

 . 160 : ص « بيرقب حبصلا سيلأ : روشاع نب رهاطلا دمحم (77)
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 لا اا الام اح ااا ا ااا اا اس اح اا احح حنان اع احا حا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 اذه ةيوار دعي يذلا 4!( ه 774 :ت )راطعلا دواد وبأ وه يقيرفإ هيقف ريسفتلا اذه هنع ىقلت دقو

 ع "اهب ثدحي ناك هنبا نم ىرخأ تادايز عم مالس نب ىيحي نب دمحم هنبا هنع هاور امك « ريسفتلا

 . مالس نب ىيحي ريسفتب ركبملا يملعلا ءانتعالل ايلوأ اجذومن _تحص نإ هنبا تادايز لثمتو

 تحت سنوتب ةيئطولا ةنازخلاب لازغلا قر ىلع اطوطخم ريسفتلا اذه ىلع تفقو نأ يل قبس دقو

 « دئسلاب لاوقالا قوسي هتدجوو « تايآلل هريسفت نم ةفلتخم جذامن هنم تلقنو « ا/141/ : ددع

 يف اجئار ناك ام سكعت ةيآلا هقف نم ةيناد افوطق لجسي انايحأو « حرشلا ىلإ جاتحت يتلا ظافلالا حرشيو

 : ىلاعت هلوقل هريسفت كلذ نم « هتقو يف ةيراضحلا لاوحالا هيلع تناك امل ةيح ةروص يطعتو هنامز

 يهو , تاناخلا ينعي » : لوقي'' 0 4 مكل عاتم اهيف ةنوكسم ريغ اتويب اولخدت نأ حانج مكيلع سيل

 .تيبلا كلذ يف نذأتسي نأ هل سيلف , هعاتم اهيف لعجيف هرفس يف لجرلا اهلزني ؟مكل عاتم اهيفط قدانفلا
 .«.. هنونكسي لهأ هل سيل هنال

 شيعملا عقاولاب كلذ طبر عم طابنتسالاو مهفلا يف هبعك ولعو ةيريسفتلا هترابع كل ىلجتت اذكهو
 هنأو ةصاخ نايبلا اذهو ريسفتلا اذه ىلإ ةجاح يف اولازام مهنأ امك « نامزلا كلذ يف سانلا هفرعي يذلا

 . . . نآرقلا نم طبنتسم

 : يرجهلا ثلاثلا نرقلا -"

 اهلج نأ الإ « ةدئاف اهمظعأو « ريسافتلا هذه مهأب هيونتلا درو امك ء نآرقلا مولعو نآرقلا ريسفت يف

 : نيرسفملا ءالؤه نمو « ةبقحلا كلت نم ةبيرقلا ريسافتلا

 :217(ه 778 :ت١) يجتسالا يراوهلا ىسوم نب نمحرلا ديع- ١

 اولحر نيذلا ةيبرعلا ةاور نم ربتعي امك « امهريغو ةئييع نب نايفسو «٠ سنأ نب كلام ةذمالت دحأ

 . امهريغو يراصنالا ديز ىبأو يعمصالا ىلع كلذ يف ذملتتو « يداوبلا بارعأ نع اهقئاقد ذخأ ىلإ

 ةقبطلا يف بيبح نبا هدعو ثيدحلاو « تاءارقلاو « ريسفتلاو « هقفلاو «٠ بارعإلا نم اذخآ ناك

 . سلدنالاب ثيدحلا لهأ ةقبط نم ىلوألا

 . "ة5 : 5 كرادملا (؟)
 .6ؤ/ : ص « ريخ نبا تسرهف 02

 . 79 : ةيآلا ءروتلا (”0)
 . 347 :" كرادملا ١ : 7٠٠١/ ءاملعلا خيرات (1)

 ف



 تاءانطعلاو:تانبلقتلا ننه نوزنق": نسسدنالا دن لل نما ادا ا ا ا ال

 ناك هضعب تيأر دق نآرقلا ريسفت يف باتك هلو » : يضرفلا نبا هنع لاق . نآرقلا ريسفت يف باتك هل

 . هئع هاور نم ركذو « ضايع يضاقلا لاق اذكو ؛« « يبتعلا دمحأ نب دمحم هنع هيوري

 . اباتك نيتس يف نآرقلا ريسفت فنص( "7 :( ه 584 :ت١) بيبح نب كلملا دبع ١

 باتك هل١ : ىضرفلا نبا لاق :( ه ؟ 44 :ت ) يبطرقلا دلاخ نب نيسح نب ميهاربإ قاحسا وبأ 1“

 املاع اهيقف اريخ ناك :  ربلا دبع نبا لاق : ضايع لاقو .""”(هنع ىور . نآرقلا ريسفت يف فلؤم

 . 2نآرقلا ريسفت يف فلؤم باتك هلو » ««.. ريسفتلاب

 فلأ هقفلا يف امامإ ناك 4!( ه 901 :ت) يخونتلا ديعس نب نوئحس نب دمحم هللا دبع وبأ -

 .«نآرقلا ماكحأ » : اهنم بتك ةدع

 نم باوبأ يف ريسفتلا باتك هل "*0( ه1 :ت١) سودبع نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ
 . هقفلا

 داهزلاو « نيدلا ةمئأو ظافحلا نم : 30( ه 7175 :ت ) دلخم نب يقب نمحرلا دبع وبأ - ؟
 يذلا باتكلا وهف ١ : يرهاظلا مزح نبا هنع لاق يذلا نآرقلا ريسفت يف هباتك : هتاففصم نم . نيحلاصلاو

 . 7« ريغ الو يربطلا ريرج نب دمحم ريسفت الو , هلثم مالسإلا يف فلؤي مل هنإ هيف ءانثتسا ال اعطق عطقا

 كنئبني الو « هريغو يمالسإلا برغلا يف ةدمعلا ريسفتلا اذهل هميوقتبو « مزح نبا ةلاقمب كيهانو

 . ريبخ لثم

 ديقتلا مدعو رابخالا عم لقنتلاو داهتجالا ةجرد غلب يذلا دلخم نب يقب نم ابيرغ اذه سيلو

 «صيخلتلاو ليصحتلاو ةساردلاب ملعلا ةبلط اهلوانتو قافآلا يف هتافلؤمو هترهش تراط دقو . بهذمب

 . يتأيس امك

 باتك ١ و « نآرقلا بئاغر و « نآرقلا بارعإ : و ؛ خوسنملاو خيسانلا ؛ هل ركذو 2178 :,١١1ا/ : ؛ كرادملا ("0)

 511: ١ يدوادلل نيرسفملا تاقبط « ئراقلا
 ءامسأ : ىرخالا هبتك نم هل ركذ !" : ١ نيقراعلا ةيده ىفو :١47 "١14 5 كرادملا / ١ ٠ ءاملعلا خيرات ()

 باتكو هيوبيس باتك تكن باتكو رابخالا قيمنت باتكو لكشلاو لمقنلا باتكو / رطملاو حايرلاو 0

 .لاثمألا
 .؟١ا/: ؛ كرادملا /4:7 ناميالا ملاعم ("5)
 .ال٠ : ١ فولخم نبال , ةيكزلا رونلا ةرجش ("6)

 .”19/ : ص. ةفرطتسملا ةلاسرلا ١١8:1/ يدوادلل نيرسفملا تاقبط /1١1-١:77١17ةلصلا (175)
 ١65( : ” بيطلا حفن ) : سلدنالا لضف ىف هتلاسر (؟9)

١/ 



 00 085 يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 :ىرجهلا عيارلا نرقلا ٠-

 نم تدافتسا اهنأ رهظي يمالسإلا برغلاب نآرقلا ريسفت يف ةيملع تادرهجمب نرقلا اذه زيمت

 تارصتخم اوعضوو « "0 نآرفلا ريسفت يف ةديدع تايورم ةبراغملا لخدأ ذإ . اهنع ةقباسلا ةليصحلا
 نب ىيحي ريسفت : لثم « كاذنآ ةيبرغملا ةيملعلا ةحاسلا يف ةجئار تناك يتلا ةمهملا ريسفتلا بتكل

 ةديدع اًبتك اوفلاو يربطلا ريرج نب دمحمل نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماجو دلخم نب يفب ريسفتو «مالس
 ةيملع سلاجم صيصختو « هناظم ظفحو « ريسفتلا ناقتال اوطاعتو « نآرقلا مولعو « نآرقلا ماكحأ يف

 . هل ةيريكذتو

 مهل ركذت نأ نود هيف نكمتلاو هناقتاي مجارتلا بتك مهتفصو نيذلا ريسفتلا مالعا ركذل ضرعأسو

 ملع يف ةبوتكم ةيملع اراثآ اوفلخ نيذلا نيرسفملل ضرعأ كلذ دعب مث « نآرقلا ريسفت يف فيلاوت

 . ريسفتلا

 رب وفصو م ١ هبتك ةياورب وأ ريسفتلا ىطاعتب اوفصو مالعأ :

 ريسفت يف ءاملعلا نم ةلث هيف غبن يمالسإلا برغلاب مالسإلا روصع نم رصع لك نأ كش نم ام
 نوفتكي مجارتلا بتك باحصأ لعج امم كلذب مهل دهشت ريسفتلا يف اراثآ اوفلخي مل نإو « نآرقلا

 مهمجارت ىلع تفقو نمم اضعب لجسا تاراشالا هذه ىلع ادامتعاو ةبقنملا هذه ىلإ حيملتلاو ةراشالاب

 : هبتك ةياورب وأ نآرقلا ريسفتب تامامتها مهل تناكو (ه 5 ق )ءاملع نم

 لاق. ©3(ه 1:05 :ت) رمع ابأ ىنكي ةجتسا لهأ نم ثيرح نب ىسوم نب رهزأ نب ىسوم- ١
 اظفاح ناكو ٠ مهئارظنو حاضو نباو دلخم نب يقبو ؛ زاب نب دمحم نب ميهاربإ نم عمس » : يضرفلا نبا هيف

 .©9رعشلاو ربخلاو , بارعالاو ةفللا يف افرصنم. ريسفتلاو دهاشملل

 ديدش ناك هنأ ركذو ١ : ضايع يضاقلا هنع لاق : '''”( ه71785 :ت ) دلخم نب يقب نب دمحأ - ؟
 ىلع هظفح ةوق عم ٠ فحصملا يف هتوالت مزليو ٠ هراهنو هليل ءانآ هب موقي هل ةوالتلا ريشك ٠ نآرقلل ظفحلا

 اموي أرق هنأ ركذ . «هيف ءاملعلا فالتخاب ةفرعملا يوق , هيناعمو هريسفتب ملعلا تباث ناكو , يقب هيبأ ةقيرط
 .(4) ةروسلا ةمتاخخ ىلإ اهيف سانلا هلاق ام صقو ةيآ ةيآ اهرسفف « فسوي » ةروس رصانلا ةفيلخلا ىلع

 . 185-1817 ١- 57- 415-/1١17-1584-11070-185- : ءاملعلا خيرات / 447/-595-585 :؟ ةلصلا (؟)
 . 16: ؟ ءاملعلا خيرات فرخل

 . ؟ ٠ :5١ : كرادملا (50)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ ----------2 2022-2-2 ت2 ل حا عام م من نال اس حاس حاسس ع ع ع

 ناك. 2417 ( م"ه1 :ت ) ةجتسا لهأ نم يسلدنألا ديعس وبأ « نساحم نب دمحم نب نامثع 1١
 . رابخالل ًاظفاح « ريسفتلاب املاع

 سانلا ظفحأ نم ناك 2240( ه 9/١ :ت ) نابتلا نباب فورعملا قاحسإ نب هللا دبع دمحم وبأ- 5
 .(49 © .. همولع يف انتفتم نآرقلاب

 الإ وحنلا نم دحأ رثكأ امف رثكأو ملعلا نم خو , للقأو رعشلا لخو , عدو وحنلا لخا : لوقي ناكو

 . 249 © هفرشو الإ ملعلا نمو هلذرأو الإ رعشلا نمو هقمحو

 : قاحسإ ابأ ىنكي ةلطيلط لهأ نم « درز يبأ نباب فورعملا « يومالا قاحسإ نب ميهاريا ©

 .(400(.. اهي عمسو قرشملا ىلإ لحر , ريسفتلل اظفاح (دباع اريخ الضاف ناك» .'؛0( هامل :ت)

 (457 : ناميلس وبأ ةبطرق لهأ نم يشرقلا كلملا دبع نب ةريغم نب نمحرلا دبع”

 « رصمب ثيدحلا عمسو « نآرقلا رابخأب ينعو « خويشلا نم ةلج نع ذخأو قرشملا ىلإ لحر

 ةنس هزاجأ مجرتملا نأ ينالوخلا ركذو اريخأ ةيليبشإ نكس . مهفلاو بدألا لهأ نم ناكو

49011 , 

 مهدالب ىلإ اهلاختدإ ىلع لمعلاو ريسفتلا يف بتك ةياورو ةلحرلاب اومتها ءاملعلا نم ةفئاط كانهو

 لهأ نم يلايكشملا نباب فرعي ينشخلا نافع نب ىيحي نب ليعامسا نب ميهاربإ نب دمحم ١

 ءاملعلا نم ديدعلا ىقلو جحف قرشملا ىلإ لحر .2447:( ه 15 :ت) هللا دبع ابأ ىنكي « ةلطيلط

 ) )5١ص نيفراعلا ةيده : 56١".

 .48 : ١ ةيكزلارونلا ةرجش (4؟)
 . هسفن عجرملا (41)
 . خال: ١ : ةلصلا (55)
 . / : ؟نيرسفملا تاقبط , يدرادلا 2(

 . هتافو خيرات ركذي ملو ١ : ٠١8 ةلصلا (45)
 . هسفن رلصملا (40
 . 28ل/-585 : ؟ : ةلصلا (5)
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 ا ع العا يمالسإلا برغلاب نآرغلا مولعو ريسفتلا

 (42) :( م "16) نايفس نب رطف نب . . ايركز نب ىيحي-١

 : باتك يريزجلا ديز ىبأ نع ىورو « بيبح نبا بتك « يماغملا نمو 2 حاضو نبأ نم عمس

 . سايع نبا ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 قرشملا ىلإ لحر * :( ه716 :ت) ةبطرق لهأ نم ةنيمسلا نباب فورعملا ىبحي نب ىيحي ٠
 نب ليلخ نع كلذ ذخأ « ةعاطتسالاب نلعي ناكو « نيملكتملا بهاذمو  ةجحلا بتك ىلإ لامف

 . نسحلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا باتك هنع ىورو « كلملادبع

 :ت) ةبطرق لهأ نم يشيللا ىيحي نب ىيحي نب ىيحي نب هللا دبع نب ىيحي - 5
 هاا 60(

 ريسفت هللا ديبع نع ىور امك مالس نب ىيحيل ريسفتلا باتك يرملا نسحلا نب يلع نم ةناجبب عمس

 . عفان نب هللا دبعل ريسفتلا باتك هنم عمسو « ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع

 زاجحلا ىلإ لحر .“*'”( ه١/11 :ت) ةبطرق لهأ نم يرفاعملا هللا ديع نب جرفم نب دمحم ©

 يفو نآرقلا يناعم يفو « نآرقلا بارعإ يف هفيلآت هنع ىورو ساحنتلا رفعج يبأ نم اهب عمسو رصمو
 دقتعي ناكو « ةياور سلدنالا بتكلا هذه لخدأ نم لوأ وهو «كلذ ريغو نآرقلا يف خوسنملاو خسانلا

 . ”7هيلإ وعديو ةرسم نبا بهذم

 ماكحأ ١ باتكب ثدح *47 :( ه٠ :ت) افرلا نباب فرعي يرماعلا ميهاربأ نب دمحم نب رمع-"

 . ىدادغبلا ليعامسإ يضاقلل « نآرقلا

 نسحلا نب يلع نم عمس 0**2:( ه 7417 وأ "”87) ةناجب لهأ نم ناسح نب غبصأ نب دهاجم

 . مالس نب ىيحيل ريسفتلا : يرصبلا

 1857 : ؟ : ءاملعلا خيرات ( :9)
 . :7-١186 هسفن ردصملا ( 50)

 ) )5١؟ : هسقن ردصملا -١89.
 . ١-84 هسفن ردصملا (6؟)

 ) )09هسفئردصملا ١-85 .
 . "985 : ؟ ةلسصلا (62)
 . خوسنملاو خسانلا ىف اباتك فلا هنا ركذو ١58 :7 ءاملعلا خيرات (05)

". 



 تاءاطعلاو تايلقتلا نمذثورق : سئادنألا نامت بد اها دع عودا دايت ماع جامو ع ءاعان ل دو هاد اها هانا ادد د نمو هدد

 قرشملا ىلإ لحر ؟*17:( ه 7817 ) ةنودش لهأ نم يناذمهلا ناميلس نب دمحم نب فسوي -8

 نآرقلا ريسفت اهنيب نمو «يربطلا ريرج نب دمحم هتافلؤم ةباتكب ىنتعاو « تاوئس رشع هتلحر تمادو

 .هل

 نع عمسو قرشملا ىلإ لحر .7"2(ه 86 :ت)) يسويلطبلا جاجح نب ىيحي نب مشاه 4

 نآرقلا ريسفت  هنع بتكو ةزغب هنم عمس « شايع ىبأ نب سابعلا نب ىلع يزغلا نسحلا وبأ مهنم ةعامج

 . ينارهظلا نع هب ثدحي ناك يذلا « يناعنصلا قازرلا دبعل

 ةبطرقب عمس 07 :( ه8 : ت ) يزونرلا نباب فرعي 2 نودعس نب دمحم هللا دبع وبأ ٠

 . كلذ ريغو سابع نبا ىلإ بوسنملا ريسفتلا باتكب ثدحو « ةكمو رصمو

 ١ حاضو نب دمحم نع ةبطرقب ىور (*آ) :ةنودش لهأ نم : يفدصلا حاضو نب دمحم ٠

 دواد يبأ نع مالس نب ىبحيل نآرقلا ريسفت ناوريقلاب ىور هقيرط يفو قرشملا ىلإ لحرو .

 : ريسفتلا يف نوفلؤملا ؟

 يمالسإلا برغلاب ريسفتلا نم ىرجهلا عبارلا نرقلا ةليصح نعو ةلحرملا هذه ةعيبط نع انلءاست اذإ
 نم هسكعت امب ةزيمتم اهنكل « مكلا ثيح نم ريسفتلا يف تافلؤملا نم ةعضاوتم ةعومجم دجنس اننإف

 وأ ءاذتحالا وأ لقنلاب امإ اهنع ةقباسلا ةلحرملا تاءاطع نم ةدافتسالا رثأ اهيف ىلجت دقف « عادبإو عابتا

 هذهل ضارعتسا يلي اميفو نآرقلا ماكحأ ريسافت نم ديدعلا نم هيلع تلمتشا امي تزيمت امك

 : اهيفلؤم ةافو خيرات بسح ةليصحلا

 فلأ .0"2ه 8 :ت ) ناطقلاب فورعملا نمحرلا دبع نب ىسوم دوسالا وبأ يضاقلا ١

 . ''"'هيف سانلا فلأ ةمج هلئاضف . ( اءزج رشع ينثا ) نآرقلا ماكحأ

 . 7١١ : ؟ : قباسلا ردعملا ( 65)
 . ١1١ : ؟ : هسفن ركدعملا (00)
 , ١١7ال_" : هسفن رثصملا (54)

 ه دمحم نب نمحرلا دبع رصانلا مايأ ردص يف يفوت هنا ركذو « "7-7 : هسفن ردصملا (04)

 . ١ : ١ رونلا ةرجش /؟ 11١ : ؟ نيرسفملا تاقبط (1)
 . هسفن عجرملا 01(

 "كك



 ل ل ا ل ا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 نبا نم عمس .0"2( ه 719 :ت ) يناوريقلا يسرافلا دايز نب دمحأ نب دمحأ رفعج وبأ

 نب يقبل ريسفتلا باتك رصتخا (50:( ه 19 وأ "18 :ت ) نينح نب دمحم نب هللا دبع 1“
 . هدنسم رصتخا امك ءدلخم

 ملعلا خويش ىلع مهذملتتو ريسافتلا تاهمأب ةبراغملا نيرسفملا ةيانع ىدم سكعي لمعلا اذهب وهو

 . صاخلاو ماعلل اهتدئافو اهترمث بيرقت لجأ نم اهراصتخاو مهبتك باعيتساب كلذو

 (147: (ها" 5٠ :ت) يبطرقلا ةنمآ نباب فورعملا فرطم نب هللا دبع دمحم وبأ 4

 . « دانسالا هنم فذح نآرقلا ريسفت يف اًباتك فلأ»

 ماكحأ : باتك هل . "900ه ٠ : ت ) يبطرقلا يناببلا دمحم نب غبصأ نب مساق دمحم وبأ ©.
 (ه 187 :ت) يكلاملا يدادغبلا قاحسإ نب يضاقلا ليعامسا باتك باوبأ ىلع نآرقلا

 قرشملا ىلإ لحر . ةبطرقب ةعامجلا يضاق . 9 ( ه "05 :ت ) يطولبلا ديعس نب رذنم  ؟
 فلأ امك . ةكمي هنع هاقلت يذلا فارشالا باتك بحاص رذنملا نبا مهنم خياشملا نم ةلج نع ىورو

 . نآرقلا ماكحأ ىف هباتك اهنم ملعلا ةبلطو ءاملعلا يديأ اهتلوادتو ترهتشا ةريثك ابتك

 يفوت يبطرقلا يدادغبلا يركبلا يومالا نوديع نب مساقلا نب ليعامسا : يلاقلا يلع وبأ -
 . "9 لاوطلا عبسلا ريسفت : هفيناصت نم“ "")ه 1657 ةنس ةبطرقب

 0140( م1 :ت ) يريبلالا نيئمز ىبأ نب ىسيع نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ 4

 ./"«اهفلأ ةريثك بتك هلو هقفلل فينصتلا نسح . لئاسملل ظفح اذ ناك» : ينادلا ورمع وبأ هنع لاق

 بارعإو ريسفت نم يحي هركذي ملام هيف داز . "'”ىميمتلا مالس نب ىبحي ريسفتل هرصتخم :اهنم

 . اهريغو ةيوغللا ةلدألاب دضتعت يتلا ةيهقفلا تاليوأتلا نع الضف «,فرصو

 . قباسلا مجرملا ("؟)
 مال: ١ : رونلا ةرجش ١-١١١/ : ه كرادملا ("89

 . ”"١؟ : ”"نونكملا حاضيا / 714 ١: ءاملعلا شيرات ("4)
 خوسنملاو خسانلا يف ًاباتك فلا امك .179/7 بيطلا حفن 11١/ ص سبتقملا ةو : /106 : ص . | ةيغب (56)

 (88 : ١ رونلا ةرجش ) . . هنع يور

 . هخوسنمو نآرقلا خسان يف فيلأت هلو ١47-١47 : ؟ ءاملعلا خيرات (77)
 : ١ ةاورلا هابنا- . دحاو دلجم يف م1155 ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا ء ط) 84 : ص ءاملعلا نيرات (0

 . 76 : 7” بيطلا حفن 64
 . ٠١١:١ رونلا ةرجش / 547-487 : ؟ ةلصلا (56)
 ١ :١٠6١(., رونلا ةرجش ) ئراقلا ةودق : بتكلا هذه نم / 587 : ١ ةلصلا 39(

 . ه08*17ةنس رئازجلاب ماكحالا بختنم هل عبط امك ء م٠198 سنوتب عبط (10)
- 
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نسم نورق ّْ سئلدنألا دا و مويا كد لد نو ا م د عد د هال ع عك 2 2 هك فات

 باتك وهو .7"2 ليوأتلا ساسأ : فلأ . "1 (.ه7517* :ت) يميمتلا ١7" نويح نب نامعنلا 9
 هيلا اعد ام لثم يمالسإلا برغلا يف ةيملع ادودر راثآ دقو « ةينطابلا ةيليعامسالا تاليوأت ىلع يوتحي
 نسحلا يبأ لثم ريسفتلا طباوض يف تامدقم نم نورسفملا هبتك ام لثمو رهاظلا مازتلا نم مزح نبا

 نوناق» هباتك يف يرفاعملا يبرعلا نباو « ةيطع نباو ربلا دبع نباو ينابملا باتك بحاصو يسباقلا
 . يتأيس امك مهريغو «ليوأتلا

 : يرجهلا سماخلا نرقلا *

 يتلا مولعلا يقابو نآرقلا ريسفتب يمالسإلا برغلا ءاملع مامتها ديازتو عاستا نرقلا اذه سكع دقل

 برغلاب ريسفتلا ةسردم ةدمعأ مهرابتعا نكمي رابك نورسفم رهظو « ريسفتلا ملع عورف نم دعت

 يجابلاو يتبسلا يزوجلا نباو يوارهزلا و يودهملاو « بلاط يأ نب يكم لثم يمالسإلا

 . مهتهج يف نآرقلا ريسفت ليصأتو عادبالا اولواح « مهريغو

 ريسفتلا ةسردمب مهطبرت يتلا ةيملعلا تالصلل ءايفوا اولظ دقف كلذ اولواح نإو  مهنأ ريغ

 سماخلا نرقلا علاطم يف لوالا « يربطلا ريسفتل نيرصتخم روهظ نم كلذ ىلع لدأ الو ةيقرشملا

 يف ةعفان بتك نم ةيملعلا ةحاسلا يف دجي امل مهعبتت كلذ ىلإ فضأ « هتياهن يف يناثلاو يرجهلا

 قرشملاب هتذمالت هنع هاقلتي (ه 50٠ : ت ) يدوراملل « نويعلا تكن ١ ىلع رثعن كلذ راطإ يفو ريسفتلا

 . برغملا ىلإ هنولقنيو

 : هعورف يف وأ هيف فلأ وأ هبتك ىور وأ ريسفتل ىطاعت نم ركذل ضارعتسا يلي اميفو

 : ىرجهلا سماخلا نرقلا يف ىمالسإلا برغلا يف هبتك ةياورب وأ ريسفتلا يطاعتب اوفصو مالعا 1١

 عبس ةئس ةيليبشإ مدق '"؟” :ورمع ابأ ىنكي « يدادغبلا بيطخلا نامثع نب نسحلا نب نامثع ١-١

 املاع انسحم ةوالتلل ادوجم ناكو 3 هيلع ءىرق . يرقملا رهاط يبأ نع ىوري 3 ةئامعبراو ةرشع

 . نسلا ربك عم « نآرقلا يناعمب

 « 51 ت يعيشلا يبرغملا ةفيئح يبأب ريهشلا ؛ نويح نب دمحأ نب روصنم نب دمحم هللا دبع يبأ نب نامعن وه »ع3

 . 550 ص « ؟ج نيقراعلا ةيده

 . 5١8 : ه ناكلخ نبال . نايعألا تايفو (71)
 . رمأت فراع ميدقت م٠197 ةفاقثلا راد توريبب عبط ففزف]

 :5١١١. ؟ ةلصلا (5)
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 بدا ور ا ل م يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 ني :( ه١4) دودح يف ىفوت ىراصنألا دمحأ نب بيعش نب دمحم نب ديعس نامثع وبأ ١-1

 ءالجأ خويش نم عمس . اتبث امهف اظفاح « هتاءارقو هيناعمب املاع « نآرقلا لهأ ةمثأ نم احلاص اخيش

 . يدادغبلا يلاقلا يلع يبأو « يريبزلاو يرقملاو يكاطنالا لثم

 نآرقلا طبض 27 :( ه 5471 :ت ) عفانب فرعي ؛ يسلدنالا يناذمهلا ناميلس نب ديعس ١

 طبضلا لهأ نمو «ةيبرعلاو نآرقلاب ملعلا لهأ نم ناكو « هب أرقأو يكاطنالا نسحلا يبأ نع عفان فرحب

 .ناقتالاو

 ىلع نآرقلا أرق» "7 ( ه4177 :ت) يليبشالا يسيقلا روظنم نب هللا دبع نب دمحم نب يلع ١-4

 مهفلا لهأ نمو .ةيبرعلاو هقفلاو نآرقلاب ملعلا لهأ نم ناكو هريغو ئرقملا يناغابلا سابعلا ىبأ
 0 «طيضلاو

 امامإ 3 ناك 9 :( ه 75 :ت١) يبطرقلا قاقشلا نب دمحم نب ديعس نب هللا دبع دمحم وبأ ١-0

 . ىرخالا مولعلا يف اكراشم "4 «ريسفتلاو تاءارقلا يف

 ١- 1اليلج اخيش ناك» "17 :( ه 571 ةنس رحبلا يف مورلا هلتق يروزرهشلا ىلع نب زيزعلا دبع «

 «هيلع بلغأ ايؤرلا ريبعتو نآرقلا مولع تناكو « بيصن رفوأب ملع لك نم اذخآ .

 (80:(ه459:ت) نسحلا ابأ ىنكي «يليبشالا يركبلا ورمع نب دمحم يلوم :كرابم ا/١
 .ريسفتلل اًظفاح نآرقلل ةوالتلا ريثك ناك « ءاملعلا نم ةعامج نع ىورو قرشملا ىلإ لحر

 قرشملا ىلإ لحر417 ( ه 4؟9 :ت ) يليبشالا ئرقملا يملسلا ىيحي نب سيردإ نب ديعس ١-8
 لخخأو ريبكلا ريسفتلا بحاص يوفدالا ركب ابأ يقلو « هنم هفيلاوت عمسو رصمب نوبلغ نب بيطلا ابأ يقلو

 ةوق عم « اريثك نآرقلا ملع نم دافتساو عرب دقو ؛ يرابنالا نبا نع ءادتبالاو فقولا باتك ذخأو هنع

 ) )1/6ةلصلا ١ :7١١ا.
 .؟١ا: ١هسفن ردصملا ()
 . 4١4:١ : هسفن ردصملا (ا/1/)
 , 70_73 : 7 نيرسفملا تاقبط ١ : 47١/ ةياهنلا ةياغ (1)
 . ”ا/ا_ا"مظمه : ؟ ١ ةلصلا ”ا/)
 . 575-5796: 1١ : هسفن ردصملا (8)
 .؟5؟١1:١ : هسفن ردصملا (81)
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 50 0 لا لا ا 000000000

 هل امامإ هذختي مكحلا نب ماشه هللاب ديؤملا لعج امم « هل ديوجتلاو نآرقلاب ظفللا نسحو ظفحلا

 .ةبطرقب

 نيثالث ةنس ارجات سلدنالا مدق (*!7: يلبنحلا يرتستلا دعجلا يبأ نب كلملا دبع نب دمحم ١-9
 تاءارق نم نآرقلا نونفب املاع ناكو « ناسارخخو قارعلاب ةلج خويش نع ةعساو هتياورو « ةثامعبراو
 . رتستب ه 7060 ةئس هدلوم نأ ربخأ « ريسفتو بارعإو

 نع لخأ 77 :( ه 441 ) ةنس دعب يفوت يلطيلطلا ئرقملا يمخللا دوعسم نب لهس نب رمع ١-٠١
 هللا باتك يف امامإ ناكو» . يسافلا نارمع يبأو 2 يسباقلاو يودهملاو 2 نوبلغ نبا لثم ءالجأ خويش

 . « ىلاعت

 ةنيدم لهأ نم (ه 50١ :ت) يسلدنالا يلويرلا فسوي نب دمحم نب حتفلا نب مساقلا ١-١1
 « ديلقتلا ىري نكي مل « ثيدحلاو نآرقلاو ناسللا ملع يف امدقتم تاءارقلاو ريسفتلاب املاع ناك . جرفلا

 , 09 حاحصلا راثآل اعبتم ةئسلاو باتكلاب الماع قدصلاو عرولا يف حلاصلا فلسلا ليبس اكلاس

 ملعلا لهأ نم" :( ه 9 :ت ) يلطيلطلا يفدصلا ثيغم نب دمحأ نب ثيغم نب دمحأ ١-١7
 : طورشلا دقعو بارعالاو ةغللاو ثيدحلاو ريسفتلاب

 ناك 609 (ه 4 :ت ) يكتاروللا نباب فرعي يلطيلطلا يومالا بلاغ نب ديعس نب دمحأ ١-١

 . ريسفتلاو ثيدحلا حرش يف اكراشم اهيقف

 ديج رصب هل ناك 417 :( ه 48١ :ت) يلطيلطلا يراصنالا غبصأ نب فسوي نب دمحأ ١ ١5

 . ريسفتلاو « ضئارفلاو « ثيدحلاب

 ةلطيلط لهأ نم لاسعلا نباب فرعي «ىبصحيلا نولزغ نب جرف نب هللا دبع ١-١6

 000 :(م عمال: ت)

 55٠ : ؟ : قباسلا ردصملا (60)
 849:7 : هسفن ردصملا (8)
 . 8 : ؟ نيرسفملا تاقبط / ١ : 57٠١-507 : هسفن ردصملا (84)
 .44 : :١ نيرسفملا تاقبط / ١ : ١7٠١ ةاورلا هابنإ ١ : 5٠١ : ةلصلا (84)
 ."6 : ١هسفن رندصملا (65)
 58-55 : ١ هسفن ردصملا (80)
 .786 : ١ هسفن ردصملا (8)
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 اا ا ا ا اا ااا ا اا ااا اا ااا ااا اح احا ا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 «بادآلاو ةغللاو ءاحنالاو ثيدحلا ظفح هيلع بلغالا ناكو ٠ اًنسل « اًحيصف « اًئئفتم « ايئس ناك

 هظفح نم صنيو « هيلع ملكتي ناكو « ريسفتلا هيف هيلع أرقي ليفح سلجم هل « ريسفتلاب افراع ناكو

 , 490 « ةريثك ثيداحأ

 املاع ناك 50 ( م 8 :ت ) يبطرقلا ةيمأ ينب ىلوم هللا دبع نب جارس نب كلملا دبع ١

 . ثيدحلا يناعمو « نآرقلا يناعمو ريسفتلاب

 ظح هل ناك 45٠١7 :(ه9 :ت ) رفعج ابأ ىنكي « نايج لهأ نم ريقش نب نيسح نب دمحأ ١-١7

 : اهظفح وأ ةيقرشم ريسافت ىور نم ركذ -'؟

 مدقو  ه١47 ةنس سلدنالا مدق نزاخلا نباب فورعملا يزيربتلا يلع نب ميهاربإ نب يلع ١-

  رودصلا ءافشب موسوملا نآرقلا ريسفت اهب هنم عمسف « ازاتجم « ةثامعبرأو نيرشعو نيتنثا ةنس ةلطيلط

 . "7 هفلؤم شاقنلا نع يلماحملا مساقلا نب دمحأ نب دمحم نسحلا يبأ نع هب ثدح

 . سلدنألا ءاملع نم ةعامج هنم عمس « بهذملا يعفاش « ملعلا لهأ نم ناك-

 هل ناك "9 ( ه 41١ :ت ) يبطرقلا هللا ديبع نب دمحم نب هللا ديبع « كلام نب ناورم وبأ -؟

 . ريسفتلا اهنيب نم مولعلا نم ديدعلاب رصب

 هعم لمحي ال ناكو مهيلع قئاقرلاو ريسفتلا بتك ةءارقب ةماعلا ركذي « طابرلاو داهجلا ريثك ناكو
 . "47 ةنودملا ىلع هعضو يذلا رصتخملا عم « ساحنلل نآرقلا يناعم الا هتزوح يف يتلا بتكلا نم

 . "9 ءاملعلا نم هريغ ىلع هضرعو ساحنلل نآرقلا يناعم ظفحي ناك هنأ لاوكشب نبا ركذو

 ةبطرق لهأ نم يسلبارطلا نباب فرعي يميمتلا متاح نب نمحرلا دبع نب دمحم نب متاح ا"

 .786 : ١ هسفت ردصملا (44)
 .؟"؟9: ؟ : هسفن ردصملا (40)
 .ال1: ١ هسفن ردصملا (41)

 . 5؟ا/ : ؟ : ةلصلا (0
 . 3٠١:1١ : ةلصلا 1١5-/1١71/ : كرادملا (ة59
 .( ةحفصلاو ءزجلا سفن ) كرادملا (44)

 ) )86ةلصلا : ١ :"١7" .
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا اج تاماع دام عد الل دولا تع اانا تا دان ول كاع د نابع دب ناك قمامة دامك يضم كد

 تاءارقلا يف يداهلا» هباتك ئرقملا نايفس نب دمحم نع ذخأو قرشملا ىلإ لحر (ه 5594:ت)

 هيلع عمسو « روكذملا يزيربتلا يقل . ناوريقلاب يسباقلا نع ذخأو يسافلا نارمع ابأ سلاجو «عبسلا
 , 117 شاقنلل نآرقلا ريسفت

 ىور .(هئا/" :ت) ةلطيلط نكس يطسقرسلا يرقملا يلع نب هللا دبع نب مساقلا يبأ نب يلع- 4

 , "19 2. .نآرقلا ريسفت ١ ىف هباتك يدرواملا ىضاقلا نع ذخخأو «يورهلا رذ يبأ نع قرشملاب

 : يرجهلا سماخلا نرقلا يف ريسفتلا يف نوفلؤملا

 ةنس سلدنالا ىلإ مدق (ه 40١ :ت ) ئرفملا يناغابلا يعبرلا دمحأ نب ىلع نب دمحأ ١

 «هتاءارق : نآرقلا ملع يف هل ريظن ال ناكو ةبطرقب عماجلا دجسملاب ءارقالا ىلإ مدقو ء(هالا/5)

 وهو ائسح اوحن هيف احن « نآرقلا ماكحأ يف نسح باتك هلو « هخوسنمو هخسانو .هماكحأو «هبارعإو

 298 هللا همحر كلام بهذم ىلع

 لاق ( ه 4١7 :ت ) يعزانقلا يراصنالا نمحرلا دبع نب نوراه نب نمحرلا دبع فرطملاوبأ -"

 ديفم « روهشم باتك هريسفت يف هلو كلام أطوم ثيدحب يقب نم موقأ ناك : هللا همحر ضايع هيف
 ريسفتلاب املاع ناك» ؛ : لاوكشب نبا لاقو ''7 نآرقلا ريسفت يف مالس نبا باتك هراصتخاو « لمعتسم
 ...  )١"21. نآرقلا يف مالس نب | ريسفت رصتخاو .. ثيدحلاب اريصب ٠ همارحو هلالحو هماكحأو

 يف ليصحتلا : باتك ل0 (ه4 :ت١) يسلدنألا دمحأ نب دمحم نب دمحأ : درب نبا"

 . نآرقلا ريسفت

 (ه6868 :ت ) حدامص نباب فورعملا يبيجتلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم ىيحي وبأ

 21" انسح (راصتخا يربطلا ريسفت رصتخا

 ) )45قباسلا ردصملا : ١ : ١684.
 :5١5. ؟ : هسفن ردصملا (450
 . لا : ١ نيفراعلا ةيده /86 : ١ : ةلصلا ١948/ : /كرادملا (94)

 . ١ : 8٠١" ةياهدلا ةياغ / 791 : 7 كرادملا (99)
 )٠٠١( ؟ ةلصلا : 5771١" ,

 .الا : ١ نيفراعلا ةيده )٠١(

 عبطو ءاعنصب ةيلكوتملا ةبتكملاب رصتخملا اذهل ةطوطخم ةخسن ىلع رثع /1787 : ١ رابالا نبال ةلصلا ةلمكت (١٠؟)
 . 1517٠ ةئس نيدلجم يف يتيفزلا مزعلا يبأ نسح دمحم . د ةيانعب رصمب

 "و



 ااا ا ا ا ااا اا اا اا احا اس اا ااا ااا اا اا ام حا حا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 يرقملا يكتملطلا يرفاعملا ناملزق نب ىسيع يبأ نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ هك

 هماكحأو هبارعإو هتاءارق ميظعلا نآرقلا ملع يف ةمئالا دحأ ناك ١ : لاوكشب نبا لاق . (ه5794:ت)
 لاقو 7"2١. «تانايدلا لوصأب افراع اهيف امامإ اهل اعماج , نئسلل اظفاح . هيتاعمو , هخوستمو هخسانو

 . 1١47 مزج ةئام وحن نآرقلا ريسفت يف هباتك» : ضايع

 :ت) رافصلا نباب فرعي « ثيغم نب دمحم نب هللا دبع نب سنوي : ديلولا وبأ 5

 . «ريسفتلا باتك» هل "ه6

 تاءارقلاو ريسفتلاب ملعلا لهأ نم ناك» .( ه 5١ :ت ) بساحلا يوارهزلا ناميلس نب ىلع -

 يف ةيطع نبا اهدمتعا يتلا رداصملا نم هريسفتو )'2١ « نآرقلا ريسفت يف ريبك باتك هلو « ضئارفلاو

 23 زيجولا ررحملا نم ةديدع نطاوم يف هنع لقني ذإ « هريسفت

 ١ نئفتم ملاع ثدحم ظفاح هيقف مه ةوأ عالم :ت ) يميمتلا ةرفمص يبأ نبا بلهملا-8

 عماجلا حرش "2١. ةعامجو ءاذحلا نباو «٠ يورهلا رذ ىبأو يليصالا لثم ءاملعلا رابك نع لخأ

 , 21١19 ريسفتلا باتك هنمضو يراخبلا مامالل حيحصلا

 (١١1!(ه ؛ا/ : ت) يبطرقلا يناوريقلا راتخم نب دمحم نب شومح بلاط يبأ نب يكم دمحموبأ-9
 يف رحبتلا لهأ نم هللا هعفن ناك ١ : ئرقملا يدهم نب دمحم ني دمحأ ورمع وبأ هبحاص هيف لاق

 انسحم . نآرقلا مولع يف فيلآتلا ريثك . لقعلاو نيدلا ديج قلخلاو مهفلا نسح « ةيبرعلاو نآرقلا مولع
 ملع يف هخوسر ركذ نأ دعب ضايع يضاقلا لاقو ١١١7 « اهيناعمب املاع , عبسلا تاءارقلل ادوجم , كلذل

 ماكحالا يف كلام نع روثأملا باتكو 2١١7 « ريسفتلا يف ةيادهلا باتك : هفيناصت رهشأ نم » : نآرقلا

 ٠١9 ( ةلصلا ١ : 5-45 .
 )#٠١( كرادملا :”7 ,

 )٠٠١( رونلا ةرجش /545 : ؟ ةلصلا ١ : 3١5-1١١7.
 .79؟ : ؟ ةلصلا )٠١(

 ١0 ج : لاثملا ليبس ىلع رظني 50 : 8- 22١1١١:35ج ١195-91-744-188-751-51١1-5١07-1١417-
 ولالا

 )( رونلا ةرجش ١ : 1١5.
 . يرابلا حتف يف رجح نبا رداصم نم ()

 )١١١( المدارك/:١5/ ةلصلا  59١:١ةاورلا ءابنإ 519-91١8:7.,
 )١١١( ص ريخ نبأ /١771:؟ : ةلصلا 55 .

 )١11( يخيشوبلا دهاشلا .د فارشإب نيثحابلا ةبلطلا نم ةعومجم ىلع ًاعزوم سافب بادآلا ةيلكب ًارعخؤم ققح .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدئألا ١ --------------- 0220-0-0 00 222 مل ل ل ل م ال

 رشع ةسمخ يف ريسفتلاو يناعملا لكشم ريسفت باتك اضيأ هلو 2١١. نآرقلا ماكحأ راصتخاو ريسفتلاو
11 

 عماجلا ليصفتلا ١ باتك فلأ ١9 ( ه 45٠ :ت ) يودعملا سابعلا يبأ نبا رامع نب دمحا ٠
 يناثلاو ليزنتلا مولعل عماجلا ليصفتلا دئاوفل ليصحتلا ١ : وهو هرصتخم هبشي ام فلأو « ليزنتلا مولعل
 دهتجم « ريغصلا رصتخملا اذه مظن يف هللا ءاش نإانأو» هتمدقم يف ءاج اممو « مويلا دوجوملا وه
 اهماكحأو ةخوسنملا تايآلاو « ةلمجملا ماكحالا نم ريبكلا عماجلا ضارغأ عيمج هيف عمجأ نأ
 « بادآلاو ظعاوملاو « بارعالاو لكشملاو بيرغلاو « ريسفتلاو « ةلمعتسملا تاءارقلاو « ةلمهملا
 , 2311 «كلذب قلعتيامو

 ١ ريبك ريسفت هل .( ه4 54 : ت ) ئرقملا ديعس نب نامثع « ينادلا ورمع وبأ 2117,

 ١ - :ت ) فلخ نب ناميلس « يجابلا ديلولا وبأ ١610) 474 هلمكي مل « نآرقلا ريسفت فلأ .

 يناوريقلا يميمتلا نمحرلا دبع نب رباج نب بلاغ نب ىلع نب لاضف نب ىلع 1
 حرش « ادلجم نيرشع يف نآرقلا ريسفت يف يديمعلا ناهربلا : هفينامت نم .7١١2(ه40/4:ت)
 , ١9 ( ادلجم 5) ريسفتلا ملع يف ريسك الا « نآرقلا يف تكنلا « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وهو .0١١2(ه 4417 :ت) يتبسلا يزوجلا نباب فورعملا يرفاعملا يلع نب دمحم ركب وبأ - 4

 يف فئصو « ةيقيرفا دالب ىلإ لحرو « اهب رهشو « ةدم سلدنالا يف لوجت « ضايع يضاقلا لاخخ
 يف ةيطع نبا رداصم نم دعي ىتبسلا يزوجلا نبا ريسفتو .1"'2) هل امك لبق تام انسح اباتك ريسفتلا
 داز بحاص ؛( ه0417 : ت ) يزوجلا نبا جرفلا ىبأ ىلإ سيلو هيلا فرصني هنإف هقلطا اذإف « هريسفت

 . يفخي ال امك ةيطع نبا نع رخأتملا ريسملا

 ١١9( كرادملا : ١5 .
 )١١( ”ةاورلا ءاينإ :  /71١8؟ نيفراعلا ةيده : 8/7١ .

 ) )1١6ةلصلا ١ :  /40/-48"5ةاورلا هاينإ / ؛5 : ص ريش نبا : ١ : "١7 / رونلا ةرجش ١ :١٠١8 .
 701 اهقاروأ ددع ماعنألا ةروس رخآب ئدتبت « ةخسن لضفأ يهو ريسفت 4 مقر ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم 0150

 رخآب لوالا دلجملا يهتنيو اهلوأ نم صقن اهبو ريسفت /4 مقرب نيدلجمم يف ىرخا ةخسن اهيفو ةمقرم ريغ يهو
 تحت طوطخم طابرلاب ةماعلا ةنازخلا يفو لاتقلا ةروسب يهنتبو ججحلا ةروس ريسفت نم أدبي اهنم يناثلاو ةدئاملا
 .(19157) اهترطسم ةحفص ١" 4 يف قئار يسلدنأ طخب ق 44 ددع

 ١١0( رونلا ةرجش ١ : ١١6.
 )١14( 8كرادملا :  / 1١١6”تونكملا حاضيإ : ١7" « ةلصلا ١ : 7٠١ .

 )١19( ةاورلا هابنإ ١ : ٠١" .
 )١1٠١( ؟ةلصلا :  /507-501١رونلا ةرجش ١ : ١7١١ .

 , ةلصلا (١؟1)

 احا



 ا ا ا سا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 ليخأ ,17١١2,(ه586 : ت) ديعس نب فلخخ نب دمحم ديلولا وبأ ىضاقلا : ىرملا طبارملا نبا 6

 عماجلا حرش امك «ريثك قلخ هنعو امهريغ نعو يكنملطلا رمع يبأ نعو ةرخص ىبأ نب بلهملا نع
 . ريسفتلا باتك هنمو يراخبلا مامالل حيحصلا

 وحن :ت) ةيرملا لهأ نم يوحنلا هللا ديع نب دمحأ نب دمحم : يشلاجللا نب هللا دبع وبأ_ 7

 «ةيزورملا ةميركو «ينيوجلا يلاعملا يبأ نع ذخأو ؛ةكمب نطوتساو «قرشملا ىلإ لحر ,'3310(ه
 يف راصتخا هل . امهتفرعم يف امدقم وحنلاو لوصالاب املاع ناكو « كانه هنع سانلا لخأو امهريغو

 . هل نآرقلا ريسفت يف يربطلا رفعج ىبا باتك

 : نآرقلا مولع يف نوفلؤملا 5

 ركذأسو هل ادادمتسا لثمتو ريسفتلا ملع مدخت ةديدع تافلؤم يرجهلا سماخلا نرقلا يف ترهظ

 رخأت ةزيم الجسم « ديوجتلاو مسرلاو تاءارقلا نود نآرقلا مولع لاجم يف اهنم هيلع تفقو ام مهأ

 . فيلأتلاب اهدارفإ روهظ

 : ينكي ةبطرقب ةعامجلا يضاق « سيطف نب غبصأ نب نيطف نب رسع نب دمحم نب نمحرلا دبع : 1-4
 ةكمو دادغبو رصم يف اهب فرتعم ةيملع تالص هل « ريبك ثدحم 21١47 ( ه 507: ت) فرطملا ابأ

 وحن يف نآرقلا اهلجأ نم لزن يتلا بابسالاو صصقلا باتك : نآرقلا مولع يف هتافلؤم نم ناوريقلاو

 . اءزج نوثالث « ميركلا نآرقلا يف خوسنملاو خسانلا ؛ "57 فينو ءزج ةئام

 ذقئملا : فنص «(ه4 07: ت) يرفاعملا فلخخ نب دمحم نب يلع : يسباقلا نسحلا وبأ ؟- 5
 2005 . ليوأتلا ةهبش نم

 يبطرقلا يكئملطلا ناملزق نب يرفاعملا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ رمعوربأ "5

 , "8 نآرقلا بارعإ يف نايبلا فص .217(ه4194 :ت)

 )١0( رونلا ةرجش ١ : ١717 .
 . ه5 : ؟ ةلصلا (١؟9)

 )١1١( ةلصلا ١ : 7٠١95- /51١ةرجش النور١ : ٠١7 .
 نيدلا فيس رصنلا وبأ ةيسرافلا ىلإ همجرت فرطم يبال لوزنلا بابسأ باتك نا (17 : )١ نونظلا فشك يف )١1١(

 64 : ١ : رونلا ةرجبش )١1(
 .قباسلا ردصملا ١١0(

 )؟١1( كرادملا ١ : ” ,. 7روبلا ةرجش ١ : 31١7 .



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا اع ص فا تالا ا كدي حاس اا م ا هدب لا ا و اة عم

 ,21517 (ه 51/ :ت) يناوريقلا يسيقلا شومح بلاط ىبأ نبا يكم دمحم وبأ 5-8

 هنع لاق (ءازجأ”) «هخوسنمو نآرقلا خسان يف حاضيالا باتك : نآرقلا مولع يف هفيئاصت نم

 نايب باتكو «هخوسنمو نآرقلا خسان يف زاجيالا باتكو )'23١. نسح باتك وهو : ضايع يضاقلا

 ديمحت باتكو , نآرقلا يف دجهتلا باتكو بازحالا ةيمست باتكو « نآرقلا بارعإ باتكو نآرقلا زاجعا

 «نآرقلا بيرغ لكشم حرش باتكو« « فحاصملا ءاجه للع باتكو « هحيبستو هليلهتو نآرقلا

 يف ةددشملا تاءايلا باتكو ٠ هطلغ حالصإو نآرقلا مظن يف يناجرجلا باتك باختنا باتكو

 . هيلع هللا ةمحر « ةديفملا و ةماعلا بتكلا نم اهريغو '١١)نآرقلا

 نيب هيف عمج يبطرقلا باتك فنص ؛( ه 404 :ت ) ينانكلا دمحأ نب دمحم فرطم نبا 5 - 5

 . 2127 عوبطم وهو ةبيتق نبال «نآرقلا لكشم» و « نآرقلا بيرغ 3 ىباتك

 خسانلا هل .2337 (ه 5015 :ت ) يرهاظلا مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ 5- 5

 .""؟!هيركلا نآرقلا يف خوسنملاو

 يف راظنأو تاقيقحت نم ولخي ال هنكل « يلوصأ باتك وهو 2 ماكحالا لوصأ يف ماكحالا هلو

 . همولعو نآرقلا

 مل خوسنملاو خسانلا هل 137 ء( ه 4074 :ت ) فلخ نب ناميلس : ىجابلا ديلولا وبأ 7- 5
3150 , 

 يكنملا : باتتك هل أه اك : ت ) ينيعرلا دمحأ نب حيرش نب دمحم هللا دبع وبأ /م8ب

 , 117ةيآ يف يندملاو يكملا فالتخا : باتكو نآرقلا نم يندملاو

 . قباسلا ردصملا (١؟)

 )١١( كرادملا : 2 : ١4 ,
 ةيده / 114 : 1718 :  ةأورلا هاينأ / 77 : صريخ نبا / 14 : 8 كرادملا : يف بتكلا هذه ىلع فقوي (11)

 . .. 20٠١ : ؟ نيفراعلا

 )١177( ءاملعلا شثيرات ١ : ١١5 / ناملكورب قسلم ١ :  4917و١!/ا.
 ١19 ( ؟ ةلصلا : ٠6 .

 ١4:5. /19 ط ثوريب « ةيملعلا بتكلا رادب عوبطم (174)

 )١5( كرادملا : ١١١.
 .161" : ؟ ةياهنلا ةياغ (115)
 . 74 : ص ءريخ نبا امهركذ (10)

 ضن



 507070 0 0 0 000 يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 ىناعم يف ةريثك فيلآت فنص 1 ,( ه 445 :ت) حاجن مساقلا ىبأ نبا ناميلس دواد وبا - 5

 . نآرقلا مولع يف نايبلا اهنيب نم هريغو ميظعلا نآرقلا

 : يرجهلا سداسلا نرقلا_-5

 ىدذتحا رابك نورسفم هيف رهظو « هقوس ىلع ةبراغملا ىدل ريسفتلا ملع هيف ىوتسا يذلا نرقلا وهو
 ١ سرفلا نباو « يبرعلا نباو « ةيطع نبا لثم هيف فيلأتلاو ريسفتلا جاهنم يف مهوذح سانلا

 برغلاب نآرقلا ريسفت لاجم يف ةداير نم ءالؤه دوهج هلثمتس امم كلذ ىلع لدأ الو .مهبارضاو

 . ةدمتعملا ريسفتلا رداصم مهأ نم حبصتس مهفيلآت نأ امك « يمالسإلا

 . نآرقلا مولع نم هب ةطبترملا هعورف يف مث « هيف فلأ نم مث ريسفتلا ىطاعت نم ركذل ضرعأسو

 :ريسفتلا ىطاعت نم ركذ ١

 نع ىور «2 "9 ه 615 ةئس ايح ناك ةحلط نب هللا دبع ركب وبأ : يليبشالا يربايلا يضاقلا ١-١
 لحترا يذلا يرشخمزلا هنع ذخنأو . ةكمب رقتساو « ةعامج نع ىورو قرشملا ىلإ لحرو « يجابلا

 ريسفتلل اظفاح « رسفم « اًيلوصأ « اًيوحن « اًهيقف ناك دقو .2'؟ هيلع ةءارقلل ةكمل مزراوخ نم هيلا

 ريمأل امهبتك «٠ مزح نبا ىلع امهيف در هقفلاو لوصالا يف نيعومجم فلأ امك« هيلع امئاق
 11 7ا

 ليخ| 1129 ,.(ه 018 :ت)) رسفملا ةيطع نبا دلاو ةيطع نب نمحرلا دبع نب بلاغ ركب وبأ ١-5

 هللا دبع ىبأ نع ثدح ركب ابأ هدلاو نأ ةيطع نبا ركذو« نآرقلا ريسفت يف نايبلا باتك وهو ١ يربطلا

 امبر ناك هنأ كلذ نمو « نآرقلا ريسفتب هتيانعو همامتها ىلع ليلد هيفو « رصتخملا باتكلا اذهب يوحنلا
 هيلع ليحي هنبا دجن كلذلو 4 ءاذك عضوم يف اذكو اذك هريسفت يف بتكيل نيترم ةليللا يف هنبا ظقيأ
 (1!؟7هضاوم ةدع يف ازيجولا ررحملا 7 هريسفت يف

 )؟١( ةلصلا ١ : “١؟_١5؟,

 . ١ : ١7٠ روتلا ةرجش /171 : ” . . . ضايرلا راهزأ (١؟9)
 . قيقحت ةءارق هيوبيسل باتكلا هيلع أرق )*١1(

 )١4١( رونلا ةرجش ١ : ١7٠ .
 . 5١/ , ه9 : ص ةيطع نبا سرهف (5١؟)

 ,. 47ا/ : ص سمتلملا ةيغب ( 9
 1١١5-١77 : ص ١5 دلجملا : برغملاب فاقوالا ةرازو ةعبط زيجولا ررحملا 220
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا م حن بك حمال اع 21 او كل كاي تب طماع يدهس حش اع نا تايم ص ماج طع د دام كاع ع هوما ء اسمع عا ةادمع

 يشتنملا يبطاشلا يموزخملا هللا دبع وبأ ضايع نب ىسوم نب نمحرلا دبع نب دمحم ١"
 . 2148 ةغالبلا يف امدقم « تاءارقلاوريسفتلا يف امامإ ناك .(ه 0194:ت)

 ١- 5:ت) يسرملا هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع : ينشخلا رفعج يبأ نبا  0٠١,(ه 1407(

 جحف قرشملا ىلإ لحرو« نودعس نباو متاح مساقلا يبا نمو « يجابلاو قزر نبا لثم هدلب ءاملع نم
 كلام بهذم ىلع هقفلل اظفاح ناك « يربطلا يلع نب نيسحلا هللا دبع يبأ نم ملسم حيحص عمسو

 ضعب ىلع ملكتيو ثيدحلا هنع ذخؤي « اركاذ « ريسفتلاب افراع « ىروشلا يف امدقم ىوتفلاب اريصب

 هنع لاق  ه هالا :ت ) يبطرقلا نسحم نب باتع نب دمحم نب نمحرلا دبع دمحم وبأ هم-١

 نآرقلل اظفاح ناكو ؛ةياورلا ةعسو . دانسالا رلع يف سلدنالاب رباكالا ةلجلا خويشلا رخآ وه» : لاوكشب نبا
 رفاو ظح عم هيناعمو هبيرغو هريسفت نم ريثك ىلع افقاو ٠ ةقرطو هتاياورب افراع هل ةوالتلا ريثك ٠ ميظعلا
 . 21497 «ةيبرعلا ةغللا نم

 يميمتلا درو نب هللا دبع نب سيردإ نب فسوي نب رمع نب دمحم نب دمحأ ١-5

 بدالا نم ظحلا روفوم ناك« درولا نباب فرعيو مساقلا ابأ ىنكي ةيرملا لهأ نم ؛'١؛*0(هم :5٠ ت)
 . اننفتم اظفاح ريسفتلاو لوصالا ملع يف امدقتم خيراتلاو وحنلاو

 امهمدقتي مل « امهتقو يف يبرعلا نب ركب يبأ يضاقلا ىلإو كلام بهذم يف ةسائرلا هيلإ تهتنا -

 صخيو نيحيحصلا ىلع هيف ملكتي سلجم هل ناك . دشر نب ديلولا يبا ةافو دعب كلذ يف سلدنالاب دحأ

 . هريغو ىناسغلا نع ىور دقو «ريسفتلاب ةسمخالا

 ئرقملا يكلاملا هيقفلا ىسوملا نونحس نب نوقرز حلفأ نب دمحأ نب ىلع نب دمحأ ا/-١

 , 04590 (حه ع: تر

 يعالطلا جرفلا نب هللا دبع يبأ نم عمس « اًيوحن « ارسفم « اًئدحم « اًظفاح ارواشم اًهيقف ناك

 ةريزجلاب ءارقإلل ردصتو « يكم بحاص ريرضلا رازجلا نبا نع تاءارقلا ذطخأو يناسغلا يلع يبأو

 . هثع سانلا ذخأو ءارضخلا

 . 141 : ؟ نيرسفملا تاقبط / 5١ : ص سمعكلملا ةيغب )١40(
 . ١ :١١ رونلا ةرجش /؟965١-؟94 : ١ةلصلا )١55(
 .”45-“:8: ١ ةئصلا )١40(

 )١4( ةلصلا ١ : “ / 47نيرسفملا تاقيط ١ : 4586 .
 )١4( ةياهنلا ةياغ ١ :  / 81نيرسفملا تاقبط / 5 : ص يطويسلا تاقبط ١ : 24 61.
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 ااا اا ا ااا ا ااا احا ااا ااا ااا احا اا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 . '1*'!(هه 44 : ت) ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ : يتبسلا يصحيلا ضايع يضاقلا مل

 « ايلوصأ اهيقف « همولع عيمجو ريسفتلاب املاع « همولعو ثيدحلا يف هتقو مامإ هللا همحر ناك

 , اهب اريصب طورشلل ادقاع « ماكحالاب اريصب « مهباسنأو مهمايأو ٠ برعلا مالكو ةغللاو وحنلاب املاع

 ةمئالا دحأ قحلا يف ابلص اغيلب « ابيطخ ١ بدألا مولعب اعلضتم « اديجم ارعاش كلام بهذمل اظفاح

 . نيثدحملا ءاهقفلاو ظافحلا

 ١- 4(ه 557 : ت) يشآداولا يراصنالا ديعس نب دمحم نب دمحم نب دمحأ 21917

 ىلع مايقلا نسح « مالكلا ملعو « هقفلا لوصاي فراع « ملاع « هيقف « ةيطع نبا ذيمالت نم

 . ملعلا نم نوئف يف كراشم رثكم « ةيوار « ثدحم « ريسفتلا

 سلدنالا لخخو 0 .(ه 551 :ت)) يولسلا نمحرلا دبع نب يقب نب دمحم نب ىيحي ١-٠١

 ظعولا ةقيرط يف امدقتم بادآلاب ةفرعملاو لوصالاو ريسفتلاب ملعلا لهأ نم ناك« ةيسرم نكسو
 . ريكذتلاو

 يفدصلا يلع ابأ عمس . '17(ه 070 :ت)) يبطاشلا يتبسلا ةداعس نب فسوي ني دمحم 1-١١
 2 يقرويملا دايز نب جاجحلا يبأ ىلع مالكلا ملعو هقفلا ذخخأو ١ دشر نباو يبرعلا نباو باتع نباو

 افراع ناكو .ةمج امولع لصحف قرشملا ىلإ لحرو« هنم عمسو يرزاملا يقلو يشوطرطلا هيلإ بتكو

 5 فوصتلا ىلإ ليم عم ريسفتلاو راثالاو نئسلاب

 ةنس شكارمب يفوت ركب ابأ ىنكي يردبعلا دمحم نب سيردإ نب نوميم نب هللا دبع نب دمحم ١-١

 ابتاك « انسحم ارعاش « تاغللاو هقفلل اظفاح « ريسفتلل ركاذ تاءارقلاب املاع ناك ١947 ء(م ه519/)
 دشر نباو شذابلا نباو حيرش نسحلا يبأو يبرعلا نب ركب يبأ نع ىورو . وحنلا يف ازربم 3 اغيلب

 : فراعملا نم هدنع ام يدبيو « ءاملعلا ةلمج عم نمؤملا دبع سلجم رضحي ناك« نينس رشع همزالو

 (1؟9 ,(هدال4 :ت ) يطانرغلا يردبعلا جاجحلا وبأ مامالا نامثع ني ميهاربإ نب فسوي ١-”١
 ائرقم « اهيقف اثدحم اظفاح ناكو« هرصع ءاملع ةلج نع ذخنأ «يرغثلاب فورعملا «٠ ظفاحلا ئرقملا

 )١15١( يشكارملا تقؤملا نبال ةيدبالا ةداعسلا « ( تادلجم 0 ) يرقملل ضايعرابخأ يف ضايرلا راهزأ )١ : (ا/1/ .
 ) )161١نيرسفملا تاقبط 18 : ص ةيطع نبا سرهف ١ :  47ةس يفوت هنأ ركذو 017 .

 ٠١ :"7١1, يشكارملل مالعالا (16؟)
 نيرسفملا تاقبط / 17١7 : ص سمتلملا ةيغب ه 070 ةنس نم موي رخآ يف يفوت هنأ ركذو ١1958:7 بيطلا حفن (161)

 لا

 . ١9/5 : ؟ نيرسفملا تاقيط م : ص جاييدلا 0165)

 )١55( ةياهنلا ةياغ / 57 : ص سمتلملا ةيغب /؟1١" : ص ةلصلا ةلسصع ١ : 797 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا مال د تاع درج تاوأ عج اال تاو ايان اي تع عع ب و عم 2 نع ماع هي مل ب كد دعب

 الو هنم دهزأ الو لضفأ رأ مل : لاقو « يبيجتلا هللا دبع وبأ هنع رثكأ « اًنيدأ « اًرسفم 62 اًطباض 2 ةيوار

 هنم ريسفتو ثيدحل ظفحأ

 ثدحم 197( م9 :ت) يبطاشلا يردبعلا شبيب نب يلع نب دمحم نب شبيب ركب وبأ ١-١5

 : ريسفتلاو وحئلاو هقفلا يف فرصتم هايإ هظفحل يراخبلا حيحص نم ءيش هنع بيغي ال ظفاح

 نباب فورعملا يسلدنالا يراصنالا فسوي نب ديبع نب دمحم نب نمحرلا دبع : شيبح نبا ١-19

 َ هريسفت ةيطع نبا نع ىور ؛«( ه 085 :ت ) مساقلا نباب ىنكي « شيبح

 :يرجهلا سداسلا نرقلا يف ريسفتلا يف نوفلؤملا-"

 مهؤامسأ تلظ « ءاملعلا نم ةعومجم دي ىلع جضنلا نم ةلحرم نرقلا اذه يف ريسفتلا ملع فرع

 نم ىرأو . ةينآرقلا تاساردلا لاجم يف ةدئار ةيملع راثآ نم هوفلخ امب « لايجالا ناهذا يف ةخسار

 لضفلا كلذ ىلإ ةزجوم ةروصب ولو « ةراشالا نود « نيفلؤملا ءالؤه ركذ ىلا رمأ ال نأ يلع مزاللا

 تلثم دقف « يمالسإلا برغلاب ريسفتلا ةسردمل ةئيصرلا ةيملعلا سسالا عضو يف مهيلا دوعي يذلا

 ريسفتلل طباوض اوعضو دق مهف « ريسفتلا يطاعتم نم مهدعب ءاج نمل ةيساسالا ةيعجرملا مهفيلاوت

 نم ديدعلا ىلع اوعلطي نا اوعاطتساو « نآرقلا مولع نم نايبلاب ريدج وه ام اونيبو ليوأتلل نيناوقو
 امك « رداصملا هذهل ةيملعلا ةميقلا نع اوفشكيو دوقفملا اهنمو مويلا دوجوملا اهنم ريسفتلا رداصم

 « مهجهانمو مهقاوذأ بسانت يتلا ةغايصلا اهنوغوصيو ءاملعلا نم مهقبس نم ءارآ اورولبي نا اوعاطتسا

 ةينهذ تالمأتو « ةديدس ةيملع ءارآب اودرفت امك « اهيلع ةنوآو « اهل ةرات « فاصنإو لدعب اهتشقانم عم

 « ةينآرقلا ثحابملا راوغأ ربس ىلع مهتردقو مهماهفا ةجرد تسكعو « مهتافلؤم تنغأ « ةهيجو
 تافلؤمل تلعج « اياضقلاو تاظحالملا هذه لك « تالاجملا ددعتملا يدقنلا سحلا ىلع مهرفوتو

  ةلاجع يف فصوت ال دق « ايازم ريسفتلا لاجم يف يمالسإلا برغلاب يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع

 ام ىلع انه ليحاو « اهناظم يف اهقوذتو اهيلع فوقولا اهيف بغارلل ةبسنلاب فاصنالا بلطتي ام ردقب

 يفو « زيزعلا نآرقلا ريسفت يف زيجولا حيحصلا « ررحملا عماجلا ٠4 هباتك يف ةيطع نبا قحلا دبع هبتك
 ملع بلاط اهنع ينغتسي ال ةيجهنمو ةيملع قئاقد اهنمض يتلا ريبعتلا ةقداصلا ريسفتلا اذه ةمدقم

 .ريسفتلا

 )١161( ص يطويسلا تاقبط : ٠١ / نيرسفملا تاقبط ١ :  / 1١0رونلا ةرجش ١ : ١55 .
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 اس و داو هوو تفوت حج ججاعموو يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 نآرقلا ماكحأ يفو « ليوأتلا نوناق ١ يف يرفاعملا يبرعلا نبا ركب يبأ ىضاقلا عاري هربح ام كلذكو

 « مويلا انع بوجحملا « رجفلا راونأ ريبكلا هريسفت يفو خوسنملاو خسانلا يفو « ىرغصلاو ىربكلا

 ةلهو لوأ نم دعتسي نا الإ « لهنلاو عالطالل اهدصاق عسي ال يتلا ةعفانلا ةميقلا هتافلؤم نم اهريغو

 . هسورط وأ هباطو ءلمل ملعلا ذخال

 ع نارقلا ماكحأ يف سرفلا نب معنملا دبع دمحم وبأ هفلا يذلا ميقلا باتكلا كلذك ىسنن الو

 اهنقتا يتلا مولعلا عيمج يف فلأ امك « نيهاش نبال خوسنملاو خسانلا راصتخا يف هفلا يذلا باتكلاو
 ةمالا نايكل امعد ةمساح ةرتف يف تبتك دق تافلؤملا هذه لك « ءاضقو ريسفتو هقفو وحنو ةغل نم

 . اهنع ليخد لكل اعفدو اهدوجول اخيسرتو

 : مهتايفو خيرات بسح نرقلا اذه يف ريسفتلا يف نيفلؤملل ركذ يلي اميفو

 مث ةيليبشا لزن « يربايلا هللا دبع نب دمحم نب ةحلط نب هللا دبع : يربايلا ةحلط نب ركب وبأ 7-١

 ارهام لوصالاو هقفلاب ةفرعملا لهأ نم ناك « يرشخمزلا ةذتاسأ نم 77*21 ه 617 ةنس ايح ناك « ةكم

 هسلاجم ىلع سانثلا لابقا عم « هب ةقلعتملا صصقلل اركاذ « هيلع امئاق ريسفتلل اظفاح . وحنلا يف

 ,214) ريبك باتك ريسفتلا يف اهنم تافنصم هلو اهريغو ةيليبشإب

 يرهفلا بويأ نب ناميلس نب فلخ نب دمحم نب ديلولا نب دمحم : يشوطرطلا ركب وبأ 1 ؟
 « هيقف وهو 9 ه 01٠٠١ ةنس ةيردنكسالاب يفوت « ةقدنر يبأ نباب فرعي « اهنم هلصا « يشرطرطلا

 ىبلعثلا ريسفت رصتخم : اهنم « فيلآت ةدع هل هملعب لماع « لضاف « دهاز « ةقث ء« ثدحم ماما « ظفاح

 يف سورد نع ةرابع يهو سلاجملا » اهنمو . ١١١0 « نآرقلا نييبت نع نايبلاو فشكلا ١ ب ىمسملا

 . 111 « سلاجم ةعبس ىلع ةعزوم تايآ عبس اهيف جلاع « ريسفتلا

 .ا/ا/ : ”ضايرلا راهزأ (100
 . هسفن ردصملا (16)

 )١69( بهلملا جاييدلا 1و : ص سمعلملا ةيغب 17 : "ضايرلا راهزأ « هالو : ؟ ةلصلا ١ :52 .

 )١1١( ؟ ضايرلا راهزأ / 89 ص ريخ نبا تصرهف : ١١7 « باوصلاو فيحصت وهو يبلاعثلا ريسفت رصتخم " هيفو :

 بحاصو رسفملا يروباسينلا يدحاولا خيش (ه571 ت ) يبلعثلا دمحم نب دمحأ قحسإ وبأ وهو «يبلعثلا»

 (ه574) لوزنلا بابسأ ٠ دمحم نب نمحرلا دبع ديز يبأ ىلإ فرصني هنإف ريسفتلا لاجم يف ركذ اذإ يبلاعثلا امأ
 ةنس رئازجلاب عوبطم ' نآرقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا ' : باتك هل (ه876 ت ) يرئازجلا فولخم نب

 ةيطع نبال زيجولا ررحملل رصتخم نع ةرابع وهو نيدلجم يف م6 .
 )١1( عومجم نمض . د96١١ ددع تحت طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب ةطوطخم ةخسل هنم .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سسلدنألا الاب ندمت نم سال او داو عام لب د اها عع دعم اح حك ا دس عع ال اع 2 و مل

 ديلولا وبأو « ربلا دبع نب رمع وبأ هل زاجأ « ءاكذلاو ةفرعملاو ملعلا لهأ نم ناك 157 ء( ه ها" :ت)
 , 379 ديفم انسح اباتك نآرقلا ريسفت يف عمج دقو « نيدلا لوصأب ةفرعم هلو هايور ام يجابلا

 يقيرفالا يمخللا دمحم لاجرلا يبأ نب نمحرلا دبع نب مالسلا دبع : ناجرب نب مكحلا وبأ ١-5
 ملع يف ققحتو « ثيدحلاو تاءارقلاب ةفرعملا لهأ نم ١117 «شكارمب ه 075 ىفوتملا يليبشالا
 قيرط ىلع هيف مالكلا رثكأ « ميركلا نآرقلا ريسفت هل . ةدابعلا يف داهتجاو دهز عم « فوصتلاو مالكلا
 , 23140 هلمكي مل هنا لاقيو . . ةئامسمخو نيرشع ةنس هفلأ تاماقملاو لاوحالا بابرأ

 ءاهقفلا ةلج نم ناك 0*١ مه 015 ةئس شكارمب يفوت يناسغلا دوسأ نب ميهاربا نب دمحم ١-0
 فسوي نيب ىلع نيملسملا ريما هبدتنا : ثيدحلا ملعب ءانتعا هلو نيدو ملع تيب نم 2 نيرواشملا

 . ميركلا نآرقلا ريسفت يف فنص دقو «نيدحوملا ةوعد بحاص ترموت نبا ىدهملا ةرواحمل

 بيدالا 1١9 ,(ه ه#ا/ :ت) يريبلالا يسوالا ىسوم نب فلخ نب دمحم هللا دبع وبا 5-7
 . نآرقلا ىلع مالكلا يف نايبلا حاضيإ : اهنم بتك ةدع هل « ققدملا فلؤملا مامالا « ققحملا ملاعلا

 : ت) درولا نباب فرعي ةيرملا لها نم يميمتلا فسوي نب رمع نب دمحم نب دمحا مساقلا وبا /-؟
 5 50006 : هوا يول (050 :
 عماجلا ىلع حرش هل « مولعلا نم ريثك يف نئفتم ءرسفم « ىلوصا هيقف ١ ظفاح 17122 (هه

 0 هيف هملع رهظ 0 ىراخبلا مامالل حيحصلا

 مامالا خيشلا . "519 ه 64١ يلاوح يفوت يسلدنألا ىبراحملا ةيطع نبا بلاغ نب قحلا دبع 8-7
 ىف ةياغ ناكو « ه 6794 ةنس ةيرملا ءاضق ىلو « بيدالا يوحنلا « يرغللا « ثدحملا « هيقفلا رسفملا

 يف «زيجولا » هباتك فلا 8 امهيتقبطو يفدصلاو يناسغلا يوباو هيبأ نع ىور : ملعلاب ممهتلاو ءاكذلا

 )١7( ةلصلا : ١ :  / 35ةيده العارفين  ١ : /595نيرسفملا تاقبط ١ : 5١5-517 .
 . ةيرجح ةعبط « ١١ ا/ « ١ : 1١7 يشكارملا تقوملا نبال ةيدبالا ةداعسلا / 57-0 : 8 يشكارملل مالعالا (17)

 . ةيناتكلا ةيتكملا طابرلاب ةماعلا ةنازخلا يف فارعألا ةروس نم ئدتبي مخض دلجم هنم دجوي )١114(
 )6*١( ؛يشكارملل مالعالا : ( أطخ وهو ه'11 ةنس يفوت هنأ هيفو ) 07 : ؟ بيطلا حف /.ه85 : ؟ ةلصلا : '17/.

 ) )"5رولا ةرجش ١ : 4"١.

 ١10( رونلا ةرجش ١ : ١5.
 ) )174ريسفتلا رداصم نم ماه ردصم وهو ريسفتلا باتك ىلع يوتحي هنأب املع يراخبلا حارش لاخخدا ىلع تجرد
 .روثآملاب ريسفتلا يف ةدمتعملا

 تاقبط , 0517 : ؟ بيطلا حفن / 7١4 :ص نايقعلا دئالق / . ه5 57 ةنس هتافو نأ ركذو "87 :؟ : ةلصلا )١19(
 . نيققحملا ةمدقم ةيطع نبا سرهف ١ : ١١16/ نيرسفملا تاقبط / 5٠ : ص يطويسلل نيرسفملا

 و



 0 ا ا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 ملعلا خويش ىدل ريسفتلا يف ةدمع لظو لوبقلاو مامتهالاب سانلا هاقلتو عدباو هيف نسحاف « ريسفتلا

 .«ةتبلا هلثم عضوي مل ١ : ةيطع نبا ريسفت نع لاوكشي نبا لاق مويلا ىلإ نيحلا كلذ لئم هتبلطو

 «يرفاعملا يبرعلا نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم : يبرعلا نب ركب وبأ 4-1

 ماتخ « رحبتسملا ظفاحلا ملاعلا مامالا ١ : لاوكشب نبا هنع لاق "7 ء(ه 047 : ت) ةيليبشا لهأ نم

 هلبق دحأ هب لخدي مل « ريثك ملعب داعو قرشملا ىلإ لحر 2١١0 . اهظافحو اهتمئا رخآو سلدنالا ءاملع

 رجفلا راونأ ١7" ؛ىرغصلا ماكحالا ؛ نآرقلا ماكحأ : ريسفتلا يف هتافلؤم مهأ نمو ةلحر هل ناك نمم

 , 197 يراخبلا مامالل حيحصلا عماجملا حرش "2١ ؛ريسفتلا يف ريثملا

 سابعلا وبأ نيدلا باهش ظفاحلا يبيجتلا ليكو نب ىسيع نب دعم نب دمحأ : ىشيلقالا ٠١ ؟

 عبسلا يف يناعملاو مولعلا رس :هل 399 ىوود ةنس يفوت يشيلقالا نباب فورعملا يكلاملا يسلدنالا

 يي . يناثملا

 رفعج وبأ نيدلا ةجح رفظ نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم : يكملا يلقصلا رفظ نبا 7-1١

 نآرقلا ريسفت يف ةايحلا عوبني فنص "١ ,(ه ه16 :ت) يكلاملا يوغللا يوحنلا يلقصلا يكملا

 يكلاملا هيقفلا يسنلبلا يسلدنالا يراصنالا ةمعن نب فلخ نب هللا دبع نب يلعا 7 - '"

 فئص ناسللا ملع يف امدقتم راثآلا يناعمو ريسفتلاو هقفلل اظفاح انقتم املاع ناك 117 ,(ه ه117/:ت)

 . نآرقلا ريسفت يف نآمظلا ير : هامس تادلجم ةدع يف اريسفت

 : هل "97 ء(ه ه١ :ت) يقلاملا يليهسلا هللا دبع نب بيطخلا نب نمحرلا دبع ديز وبأ 17-1
 . ضئارفلا يف ةيصولا ةيآ حرش 10 ؛« فسوي ةروس ريسفت

 نبا تايفو ١١/ جابيدلا /55 : ؟ بيطلا حفن (40-817) 55 : "٠ ضايرلا راهزأ / 51٠ : ؟ : ةلصلا )١+1(
 . ( ١١١ ىلإ 59 : ص ) « ليوأتلا توناق » هباتك يف هسفن نع هبتكام عجاريو 47 4 ٠: ناكل

 )١17١( عوبطم امهالكو ماكح الا رصتخسم وهو .
 : باتكلل رخآ مساو فصو 8 : ص جاييدلا مو ف : ؟ نيفراعلا ةيده يف هركذ اًذكه 11
 045 : " ضايرلا راهزأ ) نيسيحصلا يف نيرينلا بانك هلو 40: ؟ نيفراعلا ةيده 211
 . 7/5 : ص جاييدلا . 80 : ١ نيفراعلا ةيده (10/4)

 ) )1١07؟ نيفراعلا ةيده : 55.
 .ا/١٠ : ١ نيفراعلا ةيده / ١ : 5١١ نيرسفملا تاقيط ١ : 557/ ١ ةياهنلا ةياغ (1177)
 5٠5 : 8 يشكارملل مالعالا / 510/5 : ١ نيرسفملا تاقبط / 1٠١ : " بيطلا حفن ١ : ١8١/ ناكلمخ نبا (10

 . ١ :1١65 : رونلا ةرجش
 . ١571 : مقر ةماعلا ةنازخلا : طابرلا (17)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-2-0١ م20 مام حم سس دس ع ع عع ع من ام ع عسا

 فورعملا يطانرغلا يجرزخلا يراصنالا 6 ميحرلا دبع نب دمحم نب معنملا دبع دمحم وبأ ١-١5

 ديفم نآرقلا ماكحأ يف عماج باتك وهو 14 نآرقلا ماكحا فنص "17 ,( ه 0917 :ت ) سرفلا نباب
 21417 غيدحو اميدق نيرسفملاو ءاهقفلا نم ديدعلا هدمتعا نراقملا هقفلا ملع يف

 ٠ يمالسإلا برغلاب يرجهلا سداسلا نرقلا يف نآرقلا مولع يف نوفلؤملا :

 لخأ 1417 ,.(ه 607 : ت) يشحولا نباب فرعي «شيلقا لهأ نم يبيجتلا ىيحي نب هللا دبع ١

 (ه "ا/٠ :ث ) كروف نبال 2149 ««نآرقلا لكشم » باتك رصتخا . يماغملا نع تاءارقلا ملع ةلطيلطب

 باعيتسا» باتك :هل 21447 , (ه 504 : ت) يوحنلا ئرقملا ةيفاعلا يبأ نبأ ةريخ نب دمحم 7-1“

 . هفيلأت لمكي نأ لبق تام نآرقلا بارعا لكشم ةفرعم يف « «نايبلا

 ناهبصاب يفوت لصالا يلقص«يكذلاب فورعملا يرزاملا جرفلا يبأ نب دمحم "ب"

 رئاسو نآرقلا مولع يف ننفتم « ناسللاو بهذملا ملع يفح مدقتمو ظفاح هيقف '**.(هه15)
 . اريبك اباتك نآرقلا ملع يف فلأ« ناوريقلا لخدو هدلب خويش نع ذخأ « فراعملا

 1417 «(ه ها" ١ :ت) يليبشالا يماذجلا رايخ نب 1477 ةلمعملاب نوسيع نب فلخ نب دمحا 4 1

 فلا . يطسقرسلا هللا دبع نباو يسبعلا نسحلا يباو « حيرش نب دمحم هللا دبع يبأ نع تاءارقلا ذخأ

 . خوسنملاو خسانلا يف اباتك

 جابيدلا . 785 : 8 يشكارملا كلملا دبع نبال ةلمكتلاو ليذلا / ١ : 01١" رابالا نبال ةلصلا باتكل ةلمكتلا ()
 . 7١8 : 8: ص نوحرف نبال بهلملا

 ءاسنلاو نارمع لآ يتروس يأ ايبيلب ققح ام هنم عبط « ايبيلو سنوتو برغملاب ةيعماج لئاسر لكش يف ًاقرفم ققح )١180(
 .م19486 يزاغنب

 . دعب عبطت مل ( نآرقلا ماكحا هباتكو سرفلا نبا ) ناونعب ةميق ةيعماج ةلاسر نايحلا نيسحلا يالومزجنأو (181)
 ) )185ةلصلا : 1١:95١؟.

 نبا نال هل رخخآ باتك هلعلو " نآرقلا بارعإ لكشم : مساب كروف نبا باتك 4 : ص هتسرهف يف ريخ نبا يوري 285

 ؛ نآرقلا لكشم يف كروف نبا ) باتك بابلا اذه يف هيلع لوحي نأ يغبني يذلاو : لاق لبوأتلا نوناق يف يبرعلا
 . 5١5 : ص ليوأتلا نوناق « هلثم فلؤي مل هنإف

 امايأ 8 : ىلاعت هلوق ىلع فقولا يف «ةلسم» هنع يوري هنأ 5٠ : ص يف ركذو 14 : ص رريخ نبا تسرهف (144)
 . ناحبسو ةروس رخآ يف «وحدت

 . ١؟6١ : ١ رونلا ةرجش (140)
 . هيلع تففو نمم هريغ نود يرزجلا نبا هطبض اذك (145)

 ١ : 5١. نيرسفملا تاقبط /057 : ١ ةياهنلا ةياغ /78 : ١ ةلمكتلا / ١١5 : ص سمتلملا ةيغب (0
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 ااا ام ااا ااا ا ااا اساسا ااا حاحا اح اا اا احا ااا ا اا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 فيلآت ةدع لإ 0 له هالظال:ت) يريبلالا يسواللا ىسوم نب فلخ نب دمحم 0-3

 .« نآرقلا ىلع مالكلا يف نايبلا حاضيا باتك" : اهنم

 بابسأ يف ًاباتك فلأ 21417 ,( ه هالا/ :ت) ئرقملا حيرش نب دمحم نب حيرش نسحلا وبأ 5

 لهأ نيب اهدع يف فلتخملا يآلا عيمج رصحا : هامس راصمالا نيب نآرقلا ىا دع يف فالتخالا

 مهفالتخال ةجحلا هيجوتو «نآرقلا روس بيترت ىلع ةفوكلا ةرصبلاو ماشلاو « ةكمو « ةنيدملا راصمالا

 هنو ( اهحيجرتو كلذ يف

 نم ١617 يه 04٠ :ت) ئرقملا شذابلا نباب فورعملا يسلدنالا يلع نب دمحأ رفعج وبأ 7-1

 .( اذك ) "19 نآرقلا يف ةياغلا : نآرقلا مولع يف هفيناصت

 . 159 نآرقلا مولع يف ةمدقم هل 57 .(ه 54١ :ت ) رسفملا ةيطع نب قحلا دبع 8-1

 خسانلا : يلي ام نآرقلا مولع يف فنص ''1”.(ه 01 :ت ) يفراعملا ىبرعلا نب ركب وبأ 4-7
 بيترت (10١؛ثيدحلا لكشُمو نآرقلا لكشم : نيلكشملا باتك ١١1 ؛ليوأتلا نوناق '' "7 ؛خوسنملاو
 , "0''2[فرحا ةعبس ىلع نآرقلا لزنا هريسفت يف ءزج ١517 يآلا بسانت يف باتك وهو نآرقلا ىآ

 . 15 : ١ رونلا ةرجش (18)
 . "70-174 : ١ ةياهنلا ةياغ()

 )١140( ص ريخ نبا تسرهف 4" .
 )١91(غاية ةياهنلا ١ : 37 .

 . 84 : ١ نيفراعلا ةيده (197)
 .قباسلا ردصملا ( 0
 مولع يف ناتمدقم ' ناونعب ينابملا باتك ةمدقم عم ةعوبطم " زيجولا ' هريسفتل اهعضو يتلا ةمدقملا يه (144)

 مجح ةحفص 4١ يف عقت م1417 -ه 1541 يواصتا راد ةرهاقلا « ؟ ط يرفج رئرأ قرشتسملا ةيانعب ' نآرقلا
 . طسوتم

 . ركذللا قباس (1560)
 ريزولا ذاتسالا « طابرلاب ةينسحلا ثيدحلا راد نم هاروتكدلا لينل هققح برغملاب فاقوالا ةرازوب عوبطم (195)

 . يرغدملا يولعلا ريبكلادبع
 409 / رئازجلا ةعماج نم يناميلسلا دمحم . د قيقحتو ةسارد م٠114 توريب يمالسالا برغلا راد . ١ ط 0

 . 14 :”ضايرلا راهزا(19)
 ١ : 7١١. خوسنملاو خسانلا (199)

 ٠٠١-191١. : ص ليوأتلا نوناق )٠(



 تاءاطعلاو تابلقتلا يم نورق : سلدنألا ٠١ 0222-2-2 222 ل ل ع ل ع

 خسانلا : يلي ام نآرقلا مولع يف فئص 110.( 047 : ت ) يفراعملا ىبرعلا نب ركب وبأ 4-1
 تقرت 1580+ فيدحلا |كش و نآرقلا زكشم : نيلكش || باك 1599 ؛ليوأتلا نوناق "9 ؛خوسنملاو

 . '""””(فرحا ةعبس ىلع نآرقلا لزنا هريسفت يف ءزج ١1174 يآلا بسانت يف باتك وهو نآرقلا ىآ

 ءافش » : هلء(ه٠060 :ت ) يبيجتلا ليكو نب ىسيع نب دعم نب دمحأ : يشيلقالا نبا *3 ٠١

 . "17 «نآرقلا لضف يف نآمظلا

 فيرعتلا ١ : هفيلآت نم ء(ه ١ :ت ) يليهسلا هللا دبع نب بيطخلا نب نمحرلا دبع ”١١

 . "7 «مالعالاو ءامسالا نم نآرقلا يف مهبا امب مالعالاو

 يفوت «ثدحملا ىليبشالا يدزالا هللا دبع نب نمحرلا دبع نب قحلا دبع : طارخلا نبا “7 17١

 . ثيدحلاو نآرقلا بيرغ فنص 2" , (ه081) ةئس ةياجبب

 2 نآرقلا بيرغ يف حابصلا سفن » : هل « ةعامجو درو نباو يبرعلا نبا نع ىور“''؟) له هما ةنس

 يمخللا فايص نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب دمحم :يليبشالا ركب وبأ *  _ ١5

 .وحنلاو نآرقلا يف ةجنط مالعا لئاسم ىلع ةبوجأ : هل « يوغل يوحن ئرقم '''* ى(هه87:ت)

 . ركذلا قباس (165)
 ريزولا ذاتسالا « طابرلاب ةينسحلا ثيدحلا راد نم هاروتكدلا لينل هققح برغملاب فاقوالا ةرازوب عوبطم (197)

 . يرغدملا يولعلا ريبكلادبع
 1608 / رئازجلا ةعماج نم يناميلسلا دمحم : د قيقحتو ةسارد م توريب يمالسالا برغلا راد .؟ط(90١1

 . 55 : ”ضايرلا راهزا (15)
 )١199( ؟ خوسنملاو خسانلا : ١١؟.

 .١ا١9 ا :انم ليوأتلا نوناق 0(
 )١١( نيفراعلا ةيده ١ : 86.

 ايناملا يف يروس )شايع مثيه دمحم ةيناثلا ةرملل هققحو 2 عيبر دومحم خيشلا قيقحتب 19148 ةرهاقلا عبط (١5؟)

 (م1941/ ةيملعلا بتكلا راد توريب : ١ط ) انهم يلع دبع هققحو (ةيبرغلا

  2٠تايفولا تاوف ١ : بهذلا تارذش /7؟55 : :  /77١؟ يماسلا ركفلا :772 .
 .ةهأ: ص جاييدلا . ١87 : ”سافنالا ةولصس م١ : رونلا ةرجش )٠١(

 )٠٠١6( ؟ ةياهنلا ةياغ : ١7 / نيفراعلا ةيده ١ : ١١١.

3 



 0000 يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 يبطرقلا يمخللا ءاضم نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحأ : يوحنلا ءاضم نبا 9" ١6

 مولع يف هبتك نم .2"') سابعلا اباو مساقلا ابأو رفعج ابا : ىنكيو ثيدح نباب فرعيو « ( ه597 :ت)

 . نايبلاب قيلي ال امع نآرقلا هيزنت : نآرقلا

 خوسنملاو خسانلا باتك رصتخخا . "7 ( ه 087 :تا) سرفلا نب معنملا دبع دمحم وبا 11-3
 ,(4"2) ههاش نبال

 :يرجهلا عباسلا نرقلا

 نرقلا يف رمالا هيلع ناك امل ادادتما يرجهلا عباسلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب ريسفتلا فرع

 يوارهزلاو , يودهملاو بلاط يبأ نب يكم لثم ةبراغملا تافلؤم ىلع دامتعالا رذجتو « هلبق سداسلا

 لثم ةيقرشم ريسافت دامتعا رهظ امك « مهريغو سرفلا نباو يبرعلا نباو « ةيطع نباو يزوجلا نباو
 ام دح ىلإ ريسافتلا هذه تلاح دقو « مهبارضأو يدرواملاو يزارلا رخفلا ريسفتو يرشخمزلا ريسفت
 فعضلاو رارتجالا ةلحرم ريسفتلا لخديس كلذبو « ريسفتلل ىلوالا رداصملا ىلإ نيرسفملا عوجر نود

 . هسفن ىلع قلغني نأ ىلإ يجيردتلا

 ةريطخو ةديدج ءامسأ هتحئال ىلإ تفاضناو « هتدعاق تعستاو . يفوصلا ريسفتلا رولبت امك
 يلارحلاو « ديفحلا ناجرب نباو يسرملاو « يمتاحلا يبرع نبا لثم « ابرغمو اقرشم اهترهشب تفرع

 . مهريغو

 يلي اميفو ءاهيرشمو اههاجتال ركذ نود طقف ةروكذم تدرو ىرخأ ريسافت نع الضف اذه

 . نآرقلا مولع يف مث هيف فلأ نم مث ريسفتلا ىطاعت نمب ائداب نرقلا اذه ةليصحل ضارعتسا

 ١- ريسفتلا ىطاعت نم ركذ :

 ضئارفلاو هقفلاو ريسفتلا يف امامإ ناك" '؟”ء(ه701:ت) .
 تا

 ) )0١5ةياهنلا ةياغ ١ :  /717نيفراعلا ةيده ١ :  / 84رونلا ةرجش ١ : 15١ .
 )٠١( قباسلا ردصملا .

 )/ )1١ثيدحلا ملع يف هلعلو . 047 : 7 ةطاحالا .
 ) )5١9نيقراعلا ةيده ١ : 44 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا 1 م ك1 2 ا كال ا ا اج امو حامل هاج ل ناك اف عادا

 عرب ءاملعلا نم نيخسارلا يف اسأر ناك» ء(ه 54 :ت) يقفاغلا حون نب بويأ نب دمحم ١ ١

 علطضاو « بادآلا ىلع علطاو « ايتفلا يف مدقتو « لئاسملاب اهلك هتايح سرمتو « ناسللا مولع يف

 . ١0 6 تاءارقلاب ققحتو « ريسفتلا يف كراشو بيرغلاب

 ئرقملا يشآ داولا يسلدنالا يولبلا دمحم وبأ مامالا ءاجر يبأ نب نمحرلا دبع نب دمصلا دبع ١

 قزر نباو يلوزجلا سابعلا يبأو مساقلا يبأ ذاتسالا هيبأ نع ىور ١١7  (ه114 هنس) بجر يف يفوت
 تاءارقلاب ققحتي ناكو « ةعامجو يفلسلا رهاط وبأ هل زاجأو ةعامج نع تاءارقلا ذخنأو « مهريغو

 ,221 ةيبرعلاو ثيدحلا يف كراشيو « ريسفتلاو

 يكلاملا يراصنالا يبطرقلا هللا دبع وبأ مامالا فسوي نب رمع نب دمحم 4١

 معنملا دبع نم ةكمي عمسو « جحو سافب أشن ءظياغم نباب سلدنالاب فرعيو'0(ه71 :ت)

 هنع لخأو « ريرضلا ئرقملا يبطاشلا نم رصمبو « اقوم نبا نم ةيردنكسالابو يناسارخلا يوارفلا
 امامإ ١ مجرتملا ناكو « هيوبيس باتك يف هيلع رظونو « ءارقالل هتوم دعب هسلجم سلجو « تاءارقلا
 دي هلو « ةيبرعلا نونفي اقذاح ء كلام بهذمب ريصب ١47" ءاههوجوب افراع « تاءارقلل ادوجم « ادهاز

 . « ريسفتلا يف ىلوط

 نيعبرأ ةنس دودح يف تام يوالسلا يراوهلا ثوميم نب ىسوم نب نارمع « ىسوم وبأ ه2 ١

  اهذخأ ناكو ةطانرغب ةيبرعلا أرقأ . ايوحن . ًابيدأ , أظفاح ارسفم ناك» : رييزلا نبا لاق“ * «ةئامتسو

 نبا هنعو ٠ يكلاملا راخفلا نب هللا دبع يبأو نوحمس نب مساقلا يبأ نع ىورو فورخ نبا نع  نظأ اميف
 . (نوترف

 «ريسفتلاب ققحت :هل .( ه 55٠ :ت ) يسلبلا يراصنالا ركب وبأ فلخ نب هللا دبع نب دمحم ١-٠

 . ١7" تاءارقلا أرقأو

 يركبلا يلئاولا ركب وبأ نيدلا لامج نامحس نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ال١

 ) )5١يشكارملل مالعالا 5 : 1١98 :121.
 )١11( ةياهنلا ةياغ ١ : 84".

 ١ : 71١١. نيرسفملا تاقبط ٠١/ : ص يطويسلا تاقبط (١١؟)
 )١١7( ةياهنلا ةياغ ١ :515 .

 )١١14( ص يطويسلا تاقبط :  / 1١١نيرسفملا تاقبط ١ :77١ .
 . ١ : ؟ نيرسفملا تاقبط (715)

 ) )1١؟ ةياهنلا ةياغ : ١7 / ؟ نيرسفملا تاقبط / :! ص يطويسلا تاقبط : 154 .

 فو



 اس ااا اح ااا ااا ا ا ااا احا احا احح اا احنا اح اع اح حا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 نئفتو ريسفتلاو لوصالاو ةيبرعلا نقتأو ١ بهذملا يف عربو هقفت« ( ه 7/65 ) قشمدب يفوتو ةئامتسو

 زابخلا نباو يبلحلاو يبهذلاو يلازربلاو 2 يزملاو 2 ةيميت نباو راطعلا نبا هنع ىور« مولعلا يف

 , 31 ةديصقب يواخسلا ملعلا هحدمو مهريغو

 ١ يرجهلا عباسلا نرقلا يف ريسفتلا يف نوفلؤملا :

 مهتايفو خيرات بسح بيقرتلا ىلع مهو :

 بلاغ نب نسحلا ابأ مزالو «نينح نبا نع أطوملا سافب ذخأ "17 ,(ه508 :ت)) رهش هيلإ ةبسنلابو
 باتك فلأو امهريغ نع ىور امك « هفيلأت نم نيقيلا باتكب ثدحو « ريبكلا رصقلاب هسأر طقسمب

 اهباب ىف ةديفمو ةليلج اهلك يرصقلا فيلآت نأ هللا همحر  نونك هللا دبع خيشلا ركذو ««نآرقلا ريسفت»
 اهيلإ قبسي مل ". و )115( 0

 ىرق نم ايراد نكس«( ه 5١6 :ت ) ينارهولا ركب وبأ كرابملا نب هللا دبع نب يلع ؟-'
 . "0 هيركلا نآرقلا ريسفت :هل « قشمد

 ةيليبشإ ليزن يسرملا يقفاغلا ىسيع نب دمحم نب ميركلا دبع دمحم وبأ 1
 فئص .ليذه نب هل زاجأو ةداعس نب هللا دبع يبأ نعو هيبأ نع ىور؛ ةدنر ءاضق يلو ء(ه1١11/ت)

 1١" يرشخمزلا ريسفتو ةيطع نبا ريسفت نيب هيف عمج نآرقلل اريسفت

 ريسفت : هل ء(ه <17 :ت ) ديفحلا ناجرب نب مالسلا دبع نب نمحرلا دبع نب مالسلا دبع 5"

 نآرقلل (ريسفت فنص "47 ء(ه 5987/: ت١ يسلدنالا يلارحلا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ 5 ؟
 ةحتافلا هيلع انملعت : ةياردلا ناونع يف ينيربغلا لاق « لزنملا باتكلا مهفل لفقملا بابلا حاتفم ١ هامس

 بسببي اب | | ]آذآ
 . الا/ : ؟ نيرسفملا تاقبط / ١7١ : ؟ بيطلا حفن )١0(

 . ١ : ١51 نونك هللا دبع : يبرغملا غوبتلا /60 ٠ 4 : ص يطويسلا تاقبط (؟14)
 . هسفن عجرملا (559)

 )١5٠١( نيرسفملا تاقبط ١ : 5١ .
 . ””ال : ١ نيرسفملا تاقبط / 04 : ص يطويسلا تاقبط ()
 . 44 : مقر تاطوطخملا دهعم ؛ عيماجم ١١7 مقر ةيروميتلا ةنازخلا (؟11)
 .؟١ "و١٠٠: ص هاأؤثداأ كك :ع( ٠ : م دروملا ةلجم ) . دئاقع 7١4 : مقر ةيروميتلا قففقفرلا
 . لرح_سورعلا جات /117 : 1 ةرهازلا موجنلا / 185 : : بهذلا تارذش / 1417 : ؟ بيطلا حفن 00189

 ُء



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا دوال د ملال كالعاده وانعم نيا دو دنا تان هرج 3 رفا 1و ندم 23 د

 نم هقفلا لوصأ هلزنم ريسفتلا ملع يف لزنتت نيناوق ريسفتلا يف يقلي ناكو ٠ رهشأ ةتس نم وحن يف
 بابلا حاتفم ١ ىمسملا باتكلا « ىلاعت هللا همحر « وه عضو نيناوقلا كلت ماكحأ ىلعو « ماكحالا
 يف يشكرزلا هنع لقن امك « هريسفت يف يعاقبلا هيلع دمتعا دقو ''"* ,«لزنملا نآرقلا مهف ىلع لفقملا
 وهو ؛«لزنملا نآرقلل مهفملا لفقملا بابلل حتافلا حاتفملل ةورعلا عضو امك" 7 «ناهربلا
 , 259 ةقباسل | ةلمكت لاك

 ريسفت :هل ء ( ه "18 : ت ) باشعلاب فورعملا رفعج وبأ يقيرفالا ليلخ نب دمحم نب دمحأ 3

 , "0 (نيدلجم يف) نآرقلا

 يقشمدلا مث يكملا مث يسرملا يسلدنالا يئاطلا يمتاحلا يبرع نب نيدلا يبحم ل - 5

 يناعملا رارسأ يف ليصفتلاو عمجلا » : اهنم همولعو نآرقلا ريسفت يف فيناصت ةدع هل «(هالا”8:ت)

 نم هانملعو ١) :فهكلا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ هيف لصو هلمكي مل ريبكلا هريسفت وهو « «ليزنتلاو
 زاجيإ» ؛«ةيكلملاو ةيكلاملا رارسأ ةفرعم يف ةيكملا تاحوتفلا» "7" ءاءزج نيتس يف عقي4 املع اندل
 يف راتسالا كتهو رارسالا فشك» ؛«نآرقلا ريسفت : قاوشالا نامجرت 9 ؛«نآرقلا نع ةمجرتلا يف نايبلا

 ضعب ريسفت يف بيغلا نم درو اميف تاياغلا» ؛ تادلجم ةسمخ يف عقي «نيرسفملا قيرط ىلع ريسفتلا
 تاعبسملا ١؛ 4ناوع ركب الو ضراف ال 9 : ىلاعت هلوق لثم «نآرقلا يف ةدراولا تاثلثملا» ؛«تايآلا

 , "0 «نآرقلا يف ةدراولا

 نيعبرالا رشع يف تام يليبشالا نيبولشلا ديعس وبأ ليلخ نب دمحأ نب ىيحي نب دمحم 8 ؟

 يف اًباتك فلأ «فورعملا ىوحنلا نيبولشلا ىلع يبأ همعو هيبأ نع ىور "19 «ةيرجه ةثامتسو

 . قرشملا ىلإ ةيملعلا هتلحر نم هتدوع رثإ يفوت اريبك ءانتعا ريسفتلا ملعب ىنتعاو «ليوأتلا ضماوغ

 هنع لاق نآرقلا ريسفت : اهنم نونف ةدع يف فنص «( ه١161 :ت ) يشافيتلا فسوي نب دمحأ 4-1

 . "7 هريسفت يف يأ , «صصقلا هيلع بلغت هنإ :١ ىشعالا حبص بحاص

 )1١1-١١١(. : 5 يشكارملا مالعالا (١7؟4)
 )١١7( نآرقلا مولع يف ناهربلا ١ :  /5-6؟ بيطلا حفن : /181 .

 . ١514١ لايروكسالا ةنازخخ عومجم نمض ١١1 مقر ( ك) فرح طابرلا ةماعلا ةنازخلا (؟170)
 ) )7١176نيفراعلا ةيده ١ : 7 / 47نونكملا حاضيإ :7١8 .

 . " هنئازخو نآرقلا ةرضح نم يه امنإ يفيناصتو ' : يبرع نبا لاق ةيكملا تاحوتفلا نم 1/1" بابلا يفو (؟14)
 ل5لأ6» ١١5 : " نيفراعلا ةيده 0

 . 714 : ؟ نيرسفملا تاقبط (؟١)
 .ها١1:٠٠5ط«رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا توريب « يشافتلل سمخلا ساوحلا كرادمب سفنلا رورس 0

 .11 1 ص ءم
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 0 ل ا مو دو مو وااو يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفنلا

 ريسفت فنص 2117 (ه 107 :ت) يناسملتلا يبيجتلا ىسوم نب دمحم نب ىيحي ايركز وبأ ١-٠١
 .نآرقلا

 يبأ نع سافب ذخأ "47 , (ه 508 :ت ) يسافلا يغدزملا رمع نب فسوي جاجحلا وبأ ١-١١
 زاجأو هنع ذخأف يبيجتلا نمحرلادبع نب هللا دبع ابأ ناسملتب يقلو « ناديز نب دمحم يبأو ينشخلا رذ

 ثيدحلا ءارقإ ىلع رصتقا ءاهخايشأ ةلج ىلع ةيليبشإو ةبطرقب .ًارقف سلدنالا ىلإ لحرو هل
 عدبأ نم وهو كلملا كرابت ةروس ىلإ هب لصو ليلج ريسفت :هلو اهيف امامإ ناكف «ريسفتلاو
 4500 تمافعلا

 يف فئص 17 .( ه 506 :ت ) يسرملا لضفلا يبأ نبا دمحم نب هللا دبع نب دمحم 17-1
 . تادلجم يف وهو" ؛ «نآرقلا ريسفت يف نآمظلا ير# هباتك ريسفتلا

 كلاملا يطانرغلا هللا دبع وبأ يسافلا يراصنالا يلع نب دمحم :دياعلا نبا 1-5

 .لازتعالا هنع لازأو « فاشكلا رصتخم : فنص "192 .(ه17؟:ت)

 ليزن ء(ه5517 :ت) ينايجلا يليبشالا يراصنالا نسح نب دمحم نب يلع ١5  ؟
 .هلامكإ لبق يفوتو ةلمج هنم صخلف ةيطع نباو يرشخمزلا يريسفت نيب عمجلا يف عرش « """'شكارم

 هيدل يها55: ت) يرزجلا يجرزخلا دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ يليبشالا روفصع نبا ١٠6
 .اذك "47 .تايآلا حرش يف تايآلا ىهتنم ؛ ريسفتلا يف فيلأتلا نم مسق

 يجرزخلا يراصنالا حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم : رسفملا يبطرقلا 5.١١

 هنمضت امل نيبملاو نآرقلا ماكحال عماجلا ١ : اهمهأ نم ةديدعلا تافلؤملا بحاص 2" ؟0(هاالا :ت)

 . 774:7 نيرسفملا تاقبط / ٠١8 : ص يطويسلا تاقبط (10)
 ) )58غوبتلا 1١ :148-1١507.

 . هسفن عجرملا (7110)
 ١54". : "نوئكملا حاضيإ 15١6/ 116 : ؟ نيفراعلا ةيده / 47 4١ ٠ : ص يطويسلا تاقبط (2)
 . ١ : ١7١ ناقتالا يف يطويسلا هنع لقنو (1916 1 : ١ )هريسفت نم جذامن بيطلا حسفن يف هلدروأ 27177

 )١11( ؟ نيفراعلا ةيده :١78.
 . 175 : 9 : يشكارملل مالعالا (589)

 ١1٠٠١ ىلوالا ىدامج « يناثلا عيبر / س « ؛4 ع ةيادهلا ةلجم ةجوخلا نب بيبحلا دمحم روتكدلل لاقم عجاري 2025:
 .(تايبألا حرش يف تايآلا ىهنم هلعلو ) 41" : ص م٠198 ليربا سرام

 . 19ا1/: ١روتلا ةرجش ٠-5١١/ نق

 1ك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 22-2222 د اس عم هع

 عوبطم وهو هتدئاف ريزعو هنأش ميظعل نابكرلا هركذب تراس باتثكوهو «ناقرفلا يآو ةنسلا نم

 .سانلا يديأ نيب لوادتمو

 نم فيناصت ةدع هل ء(ه "1/7 :ت ) يبطرقلا يرفاعملا ناميلس نب دمحم هللا دبع وبأ 17 ؟
 .(؟!9«ةعفانلا مولعلا يف ةعماجلا ةعمللا ١ ىمسملا نآرقلل هريسفت اهمهأ

 ةزيزب نباب فورعملا يسنوتلا يميمتلا يشرقلا دمحأ نب ميهاربإ نب زيزعلا دبع ١48 ؟
 عماجلا ليزنتلا مولع ىلع علطملا « ليصحتتلاو نايبلا :٠ هامس ريسفتلا يف اباتك فنص ا“ : تر . 1 ل .. 15 00

 ةنازخب هنم دجوي .« امهريغ نع تادايزب لمكملا . امهريسفت يف ةيطع نباو يرشخمزلا دصاقم نبب

 ةروس ةياهنب يهتنيو صصقلا ةروس رخخآ نم ئدتبي 18 : مقر تحت سداسلا دلجملا سافب نييورقلا

 . لائقلا

 ةتبس ليزن يليبشالا ينامثعلا يومالا هللا ديبع نب دمحأ نب هللا ديبع : يشرقلا عيبرلا يبأ نبا ١9-7
 , 1؟2هيركلا نآرقلا ريسفت : هلع 0 "43م :ت)

 مامإ "477 ,ه98ةنسرصمب ىفوتملا يسلدنالا يدزالا ديعس نب هللا دبع : ةرمج يبأ نبا 1١ -؟

 ."؛8'هيركلا نآرقلا ريسفت فنص "417 ؛ةروهشم شاوح هيلع هلو « يراخبلا حيحص رصتخا ظفاح

 : ىرجههلا عباسلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولع يف نوفلؤملا 7

 نم ؛ (ه 500:ت ) يوحنلا شنوب نب مساقلا نب يلع : يليبشالا قاقدلا نبا ١

 .("؟9نآرقلا تادرفم : هتافلؤم

 .(1*2)طسو رفس يف ةنسلاو باتكلا لكشم رسف '**” ,.(ه 508 : ت ) ىرصقلا ليلجلا دبع '؟ ل“

 ١؟5 : ؟ نيفراعلا ةيده / ١54 : ؟ ةياهنلا ةياخغ / ١5١ : ؟ نيرسفملا تاقبط / ١4١ : ” حيفنلا (2147)
 , ؟ يماسلا ركفلا ام: ص جاهتبالا ليث 020

 )١44( ةياهنلا ةياغ ١ : 486 « 480 .
 . ١9" (ق) فرح ةماعلا ةنازخلا طابرلاب ؛ رحخآلا روتبم هنم لوالا رفسلا دجوي 0254)

 . ه146 ةنس يفوت هنأ هيفو ؟4"1 : ؟ يماسلا ركفلا / ١5٠ : ص جاهتبالا لين
 . يرابلا متتف هباتك يف رجح نبا رداصعم نم دعت 200210

 )١4( نونظلا فشك ١ نيفراعلا ةيده / 2730 ؛ ١ : 4"؟ .
 . 7١5 ؛ ١ نيفراعلا ةيده (149)
 .قباسلا ردصملا (16:)

 ) )"6١خوبلا ١:١17 .

 ع



 حسا ا اا احا اح اح اح ااا ااا اا اس اا اا احا اح حا مان اح حام حا ع اع عع ااا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 يكلاملا هيقفلا يجرزخلا ىسوم نب ميهاربإ نب دمحم نب يلع : ىليبشالا راصحلا نبا " ل"

 .7"2نآرقلا نم خوسنملاو خسانلا : هلء (ه١111:ت)

 نمء(ه 511 اًديهش يفوت يليبشالا يرهزلا ميهاربإ نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم 5

 ."*2نآرقلا يف ءامسالا نم مهبأ اميف نايبلا : هتافلؤم

 يناسغلا نوراه نب رضخلا نب ىلع نب دمحم : ركسع نبا 4*1” «نآرقلا هباشتم يف نائمظلا ير : هل

 عرشملا "0 مالعالاو فيرعتلا ليذ يف مامتالاو ليمكتلا : هتافنصم نم .(ه 715:ت ) يقلاملا

 . "9 يليهسلل مالعالا ةلص ثيدحلاو نآرقلا بيرغ ينعأ « يورهلل نيبيرغلا ىلع ةدايزلا يف يورلا

 نم فيناصت :هلء (ه 54٠ :ت) يسلدنالا يقلاملا يجتسالا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم ا/ ا“

 ,2579 زاجعالاو رودصلا نيب زاجعالا : اهنيب

 ظفاحلا ناميلس نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب مساقلا : يبطرقلا يراصنالا ناسليطلا نبا 8-7

 سرفلا نب معنملا دبع هزاجأ نممو « نيتئاملا ىلع نوفيني هخويش ء(ه :ت 0 سلدئالا ثدحم

 نم ديدعلا : هل« « انئفتم « ثيدحلا ةعانصلا يف امدقتم ةيبرعلاو نآرقلاب ةفرعم هل ناكو» : رابالا نبا لاق

 , 3520 ننسلاو باتكلا ئراق ىلع ننملا نايب : اهنم فيلاوتلا

 ةيلذاشلا ةقيرطلا سيئر يبرغملا رابجلا دبع نب هللا دبع فيرشلا نب يلع : يلذاشلا نسحلا وبأ 4-7"

 1*2 صاوخلاو ةينآرقلا دئاوفلا نم صاصتخالا : هفيناصت نم «( ه 507 :ت)

 ير نوب تا لا يسلدنالا يبطاشلا يراصنالا ةقارس نبا ٠١

 , "70نآرقلا زاجعإ : هل ء (ه5717) ةنسرصمب

 . ١ : 1١5940108 غوبنلا ١ : ١8/ نيقراعلا ةيده (6١؟)
 ١١١. : ؟ نيفراعلا ةيده / ١ : 7١15 بيطلا حفن (26)

 . ١5" : ”نونكملا حاضيإ )١54(
 هخيش باتكل ليمكت وهو نآرقلا مولع يف هنأ  ملعأ هللاو - باوصلاو غيراتلا يف باتك هنأ نيفراعلا ةيده يف (0)

 . ه١0/1 ةنس ىفوتملا
 16 را ل 203

 . 1١171١ : ؟ نيقراعلا ةيده )1١61(
 . ال 55 : ؟ نيرسفملا تاقبط )/١6(
 ١ : ١94/. نيقراعلا ةيده )١64(

 .5١758.1١ا/: ؟ هسفن عجرملا (500) 0|
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا نات يود 3202 كل 2-1 واع اكو نحو كم امرت كل م د حالم ك2 عج 3233 عاما

 ةياورلا مالعأ دحأ وه ء(ه 577 :ت ) يسافلا يملسلا فسوي نب دمحأ : نوترف نبا ١

 ُ مهريغو هللا طوح نباو 2 موجلملا نباو ينشخلا رذ يبأ نع سافب دخأ « خيراتلاو

 باتكلا يف مهبأ امب مالعالاو فيرعتلاب ىمسملا يليهسلا باتكل مامتإلاو كاردتسالا باتك : هل

 . 2510 مالعالاو ءامسالا نم زيزعلا

 هيبنتلا « نآرقلا زاجعإ نايب يف ناهربلا زاجيإ : هل .( ه579: ت ) يليبشالا روفصع نبا ١7 ل“
 . 17"2نآرقلا زاجعإ ىلع علطملا نايبلا ملع يف هيومتلا نم فرخز ام ىلع

 قربلا» فنص .(ه545 :ت ) يسلدنالا يناسغلا دمحم نب دمحأ نب دمحم : يشأ داولا 1

 . "17 «نآرقلا لئاضف يف عماهلا ثيغلاو عماللا

 : ىرجهلا نماثلا نرقلا /

 ظحلي نرقلا اذه يف نآرقلا مولعو ريسفتلا لاجم يف يمالسإلا برغلا ءاملع دوهجل عبتتملا نإ

 ريسفتل ةيملعلا ةحاسلا يف مهقبس نم دوهج ريثأت نم مغرلا ىلعف « لاجملا اذه يف مهتاءاطع عونت

 بوغرملا ىوتسملا ىلإ ريسفتلا ةلجعب عفدلا لاجم يف اعسو اورخدي ملو (دهج اولأي مل مهنإف « نارقلا
 جذامن سكعتل ةليصحلا تءاجف .ةايحلا نيدايم ىتش يف نرقلا اذه اهفرعي ناك يتلا ةيفرظلا بسح هيف

 « كاذ وأ ردصملا اذهل هيف زيحتم ريغ نآر قلل ريسفت عضوب هسفن لغش نم اهيفف « ةيملعلا تامامتهالا نم

 تقولا يف « هقبس نمم دحأ ىلع هيف دمتعي نأ نود نآرقلل (ريسفت فلؤي نأ هسفن ىلع لخأ نم كانه لب

 ةقباس دوهج رامث رصتخا نم كائهو « هنع نيقباس نيردصم نيب عمجلاب هفيلأت يف ىفتكا نم دجعن ىذلا

 تقولا يف ؛ اهرطاخم نم ريذحتلاو اهيلع درلاو ريسافتلا عدب ىلع صيصنتلل هسفن درج نم اهيفو « هنع
 ارثا هل ظحلن نأ نود ريسفتلا ربانم ىلعو ءاملعلا نيب هرايت يرسي يراشإلا يفوصلا ريسفتلا هيف ناك ىذلا

 . فيلأتلا دضانم ىلع ازراب

 طشن امك « نآرقلا روس نيب بسانتلا لاجم يف هعون نم ديرف فيلأت رهظ نآرقلا مولع لاجم يفو

 . نآرقلا صاوخو نآرقلا تامهبم ملعب مامتهالا

 . ركذلا قباس لاقم ةجوخسلا نبا (17)
 . 11717 : ١ نيفراعلا ةيده )7١75(
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 ااا ااا ااا نس ااا اع اانا اان ع عع عال اع نع اا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 يف ةقلأتم مهؤامسأ تلظ نيذلا نيرسفملا ءاملعلا نم ةلث فرع يرجهلا نماثلا نرقلا نإف امومعو

 سابعلا يبأو يدارملاو يطانرغلا ريبزلا نباو يطانرغلا نايح يبأو يبلكلا يزج نبا لثم ناديملا

 ىطاعت نمب اءدب مهركذ يتأيسو مهدادعت لوطي نمم مهبارضأو شاقنلا نباو « يركسعلاو «باشعلا
 : نآرقلا مولع يفو هيف فلأ نم مث ريسفتلا مهنم

 ١ يرجهلا نماثلا نرقلا يف ريسفتلا وطاعتم :

 اوبسن نيذلا امأو « مهتايفو خيرات بسح مهايإ ابترم مجارتلا بتك يف هيلع تفقو ام مهنم ركذأسو

 . ةحئاللا ةياهن يف مهركذأسف مهتايفو طبظت ملو نرقلا اذهل
 ةريزجلا ديلاوم نم بيطلا نب ميحرلا دبع نب دمحم : ئرقملا ريرضلا يسيقلا سابعلا وبأ ١١

 بحاص ةميظع نب ورمع يبأو يتامسلا يشيرشلاو « ىنيكرلا نع ذخأ 22147 .(ها/١٠ :ت) ءارضخلا
 هلأس ناضمر ءاج املف يفزغلا سابعلا يبأ نبا دمحم مساقلا وبأ اهريمأ همركأف ةتبس ىلإ لوحت مث حيرش

 اتوص مهتسحأو اظفح سانلا عرسأ نم ناك. ايموي اباصن كلذل صصخف سانلا ىلع ةريسلا أرقي نأ
 . ةتبس لهأ ملعلا هنع لمح « ثيدحلاو ةيبرعلاو ريسفتلاب افراع ناكو

 ليمج نب مالسلا دبع نب مساقلا يبأ نبا دمحم : يكلاملا يسنوتلا يعبرلا هللا دبع وبأ 1 ١-

 ةفعو نوكس اذ املاع ءايلوصأ «هنونف يف اعراب ء ارسفم ؛ اهيقف « انئفم امامإ ناك "0*5 (هالاه :ت)
 . ةنايدو

 يفوت ٠ يرهفلا سيردإ نب دمحم نب رمع نب دمحم نب رمع نب لمحم 8 يتبسلا ديشر نبا ؟ ١

 نم ناير « تاءارقلاب فراع « ريسفتلل ركاذ « رظنلا ليصأ « هيقف ء« ثدحم "5 ,.(ها/5؟١1) سافب

 : خيراوتلاو رابخالل ظفاح بدالا

 يرصقلا يوادشلا نصغ نب فسوي نب ميهاربإ نب دمحم : يراصنالا نصغ نب هللا دبع وبأ ١-5
 يبأ نع ريسفتلاو تاءارقلا ذخأ « حلاص ققحم . ئرقم مامإ 5117 ,( هال" :ت ا يكلاملا يتبسلا
 .سدقلاو ةئيدملاو ةكمب أرقأ « يسيقلا مساقلا نبا يلعو عيبرلا يبأ نبا نسحلا

 . 18إ/ : ؟ نيرسفملا تاقبط (26)
 )١60( ؟ قباسلا ردصملا : 5799 .

 ) )155نفسه:1١9:7؟.

 . 764 : ؟ لاجحلا ةرد . ؟ال : ؟ ةياهنلا ةياغ 0(2



 تاءاطعلاو تابيلقتلا نسم نورق : سلدنألا .١ ------------- 222220 202 2 ل نا م ع ع عع

 ريبزلا نبا ةذمالت نم "127 .( ه اللا :ت ) يسلدنالا يخونتلا يصاعلا يبأ نبا ميهاربا © ١
 ائرقم ناك)» 3 ةطاحالا يف لاق «هريغو بل نب ديعس يبأ ذاتسأو يتبسلا يسيقلا نوقرز نباو يطانرغلا

 . ةطانرغب ريسفتلا لواز دقو ١0 ,«ارسفم هديوجت يف ازربم نآرقلل

 ملاع هيقف « شكارمب ةعامجلا يضاق 7'"'2( ه1/74 :ت ) يردنكزلا دمحم نب هللا دبع 5- ١

 ريسفتلا يف شكارمب هسرد ترضح» : دفنق نبا لاق ١7" ؛قرشملا ىلإ ةلحر هل « ىلاعت هللا باتكب نتعم

 ١ :ت) يطانرغلا يسلدنالا ئناه نب دمحم نب ليعامسإ نيدلا فرش ديشرلا وبأ ١/الاه(« 779(

 هيلع ىنثأ ؛ يقشمدلا يرزجلا نبا هنعو يطاجيقلا نع نآرقلا ذخأءبلق رهظ نع أطوملا ظافح نم

 هقفلاو وحنلاو ريسفتلا يف زرب 3 قشمدو ةامح ءاضق ىلوتو قرشملا ىلإ هتلحر يف ءاملعلا نم ديدعلا

 يرب نبا ذيمالت نم "47 .(ه الالا# :ت ) يوالسلا يطامطملا ىسوم نب يلع نسحلا وبأ ١-8

 . . ًارعاشو ًاثدحمو ًارسفم ناك امك السب ةعلاطلا ةسردم يسردم نم ناك «ئرقملا يطابرلا يزاتلا

 اريثك مكحي ١ : بيطخلا نبا لاق 0000( ت ) يجربلا يناسغلا ىيحي نب دمحم ١-4

 . «باتكلا ريسفت ديجيو ةيملعلا تالآلا نم

 رجح نبا لاق "7. يسافلا يلع نب نمحرلا دبع نب قيتع نب يلع نسحلا وبأ : دايصلا نبا ١-١

 (577«ريسفتلاو هقفلاو لوصالا يف ارهام ناكو» : ينالقسعلا

 )١١8( ةطاحالا ١ : اهدعب امو ا/5 .
 .79/51 : ١ قباسلا ردصملا (314)

 ) )70١يشكارملل مالعالا 8 : 777 .
 ) )17١بيطخلا نبال بارجلا ةضافن .

 (م19175 طابرلا يجحح دمحم قيقحت ٠ 86 : ص تايفولا نم ةنس فلأ (707)
 ١ : 1١١. نيرسفملا تاقبط / ١ : 1١14 ةياهنلا ةياغ (؟097)
 ةديدجلا فراعملا . ١ط )19 : ص يلاكدلا يلع نب دمحمل زيجولا فاحتالا ١15/ : ص جارسلا سرهف (77)

 . (م1545 /ه 1405 طابرلا
 . 191 :7 ةطاحالا ١77/ : ص جاهتبالا ليت (؟1)
 . ( هتافو خيرات ىلع فقأ مل )7147 : ”لاجحلا ةرد (؟177)
 8١. : " : ةيماكلا رردلا (7070

 ه5



 50000 يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 ١١ "20ه 8 ق رخاوأ يف يفوت يتبسلا يكاكسلا ىيحيوبأ .

 مظعالا عماجلاب عورفلاو لوصالاو ريسفتلا سرد .ينيرملا نائنع يبأ مايأ سافو 2 ةتبس يضاق

 يبيطلا نيدلا فرش مالك ىلع صنيو 3 ةرايع نسحأو ناسل حصفأب ةزجعملا هتغالبو نآرقلا يناعم ىلع

 نب ورمع يبأو راخفلا نب هللا دبع يبأ ىلع أرق """7«يقلاملا يراصنالا ميهاربإ نب يلع ١ ١7
 - هللا هظفح  انبحاص :١ بيطخلا نبا هنع لاق« ةيبرعلاو ريسفتلاو هقفلا اهب أرقأو « الس نكس « روظنم
 اظفح ةيبرعلا يف مامإ , هسفن ذيملتو  هعبط جيرخ . ءاقلإلا ةحاصفو نهذلا برقثو ظفحلا يف هللا ةيآ

 رسفي ٠ اهب ةسردم سيئر . السب رقتساو ةقلام هدلب نع لحر ٠ ايتفلل دوصقم . ريسفتلا ىلع مئاق ' اثحبو

 .(8")(ةحاصفلا غلابم ىصقأ اغلاب , لوضفلا فولخم . نويعلا ريثك احرش نيءاشعلا نيب هللا باتك

 ١- 17:ت) يطانرغلا يمخللا دمحم نب ىسوم نب ميهاربا : يبطاشلا قاحسإ وبأ 9٠/اه( )141(

 ينس دهاز عرو تبث راظن ينايب يوغل ثدحم رسفم يلوصأ دهتجم « ظفاح ققحم مامإ .

 : يرجهلا نماثلا نرقلا يف ريسفتلا يف نوفلؤملا -؟

 ١-١ ت) ةطانرغ ليزن ينايجلا يمصاعلا يفقثلا ريبزلا نب دمحأ رفعج وبأ : ١8/اه (!81

 رفعج يبأ ذاتسالا انخيشب برغملا رئاسو سلدنالاب نآرقلا ملع متخ مث :١ يزج نبا هذيملت هنع لوقي

 قيقحت هيف هلو .همهف يف ةوقو . هملع يف ةطسب هللا هاتآو . نآرقلا ةمدخ يف هرمع عطق دقف . ريبزلا نبا

 ظفللا هباشتملا هيجوت يف ليطعتلاو داحلالا يوذل عطاقلا ليوأتلا كالم هتافلؤم نمو . ""*”«قيقد رظنو
 , 1840 ليزنتلا يآ يف

 نم لوهجم فلؤمل بييطو ذاتسأو سردم نم ةينيرملا ةلودلا يف ةتبسب ناك نميف بيبللا دصقمو ةيئمالا ةغلب (57)

 . 4م : ص م14 طابرلا ةيكلملا ةعبطملا « روصنم نب باهولا دبع قيقحت « يئيدرملا رصعلا

 . "84 : ١ يدوادلا / طبضلاب هتافو خيرات ىلع فقأ مل (؟0/9)
 )4١م؟( ةطاحالا 4 :١11.

 . 55-47: ص جاهتبالا لين (181)
 . ةثامعيسو ةينامث ماع باوصلاو فيحصت وهو ةئامعبسو نينامث ماع يفوت هنأ هيفو 5" : ص جابيدلا (87)
 . ١ : ٠١ ليزنتلا مولعل ليهستلا (8)
 2 حالف ديعس قيقحتب يمالسإلا برغلا رادب عبطو / ةضهنلا راد توريب 3 دمحأ لماك دومحم : د قيقحتب عبط (ظ

 .م1-1017١1581 توريب

 هو
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 نم", (ه 117 :ت) سنوت ليزن يليبشالا ينوكسلا دمحم نب رمع : ليلخ نب يلع وبأ 1"

 بضتقم ('97) . زيزعلا باتكلا يف لازتعالا نم فاشكلا بحاص هعدوأ امل زييمتلا : هتافنصم
 60 زييمتلا

 نيدلا ناسل ذاتسأ "1480 .(ها/77 :ت) يتبسلا يشكرالا يماذجلا راخفلا نب يلع نب دمحم "؟
 نيئالثلا وحن فلأ فيلأتلاب امرغم ناك « شكرأ ىلع ودعلا ىلوتسا نأ دعب ةتبس ىلإ لقتنا « بيطخلا نبا
 . نآرقلا مأ ريسفت يف نامجلا مظن ريبحت : اهنم 1457, ةفاتخم نونف يف افيلأت

 نكمتملا عيلضلا ملاعلا "7 .( ه 177“ :ت) يشكارملا ءانبلا نب نامثع نب دمحم نب دمحأ 4 1
 «فاشكلا ىلع ةيشاح :هل « يددعلا ءانبلا نباب فرع ىتح باسحلا اهئيب نم ةريثك نونفو مولع يف

 يف «ليوأتلا كالم» ريبزلا نبا باتك ىحنم ىلع باتك ءهليوأتو مسالا ريسفت عم ةلمسبلا نم ءابلا ريسفت
 .2517 رثوكلاو رصعلا : يتروس ريسفت « نآرقلا يف ظفللا هباشتم

 يزاتلا باشعلا نباب فورعملا بغار دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ 0-5
 ثيدحلا يف كراشو لوقعملا يف رظن مث وحنلا هنع ذخأ «يزاتلا يرب نبا ذيمالت نم“ "27 (هالا 4 :ت)
 , "؟؟7لاقبلا نبا ةمالعلا ىلإ اههجو هريغو ريسفتلا يف ةسيفن ةلئسأ هل نأ يسيرشنولا ركذ ءريسفتلاو

 « مولعلا نم ديدعلا نقتأ '' 47 ,(ها/70 : ت) يسافلا يزاتلا لاقبلا نب دمحم هللا ديع وبأ 1-7

 هيلإ تلصو ام سكعت ىوتسملا ةعيفر ريسفتلا يف ةبوجأ فل « يفالخلا هقفلاو ريسفتلا ملع يف زرب مث
 . 19 يمالسإلا برغلاب ريسفتلا يف نماثلا نرقلا ءاملع راظنأ

 . 196 : ص جاهتبالا ليث (586)
 تحت هنم يناثلا رفسلا اضيأ اهب دجويو . نيرفس يف ةمات ةخسن ٠94 : مقر سافب نيورقلا ةنازخب ًاطوطخم دجوي (587)

 , 957١ : ددع

 . 779 ددع لوبنتساب هللا ضيف ةبتكمب دجوي فلؤملا هرصتخا لوألل راصتخا وهو (73/)

 ركذو « 3١١ : ؟ نيرسفملا تاقبط 70١/ : ؛ يشكارملل مالعالا /84 : ؟ لاجحلا ةره / 4١ : ”ةطاحالا (58/)
 ! (ها/5 5) ىفوت هنأ ركذ ثيح ةعجنلا نيفراعلا ةيده بحاص دعبأو « أطخ هلعلو (ها/1٠") ةنس يفوت هنأ

 . 305 270 : ص جابيدلا (189)
 )١90( غوبنلا /اهدعب امو ؟5١ : ؟ يشكارملل مالعالا /ا/ا/ : ص سابتقالا ةولج ١ :7١1.

 5١4-5١0. : ؟ يشكارملا (4)
 166 : ص جاهتبالا لي /1؟9 ١؟ يسيرشنولل رايعملا 2512

 . الاؤس ؟9 يهو (177:11١)رايعملا يفاهركذ
 ١٠١١. : صو 1/4 : ص يزاغ نبا سرهف « 7 ص جاهتبالا لين /؟١9١-١59 : 1١١ رايعملا (592)

 . نماثلا نرقلاب ةيملعلا ةكرحلل غيلب ميوقت هيفو ١4١ : ؟ يماسلا ركفلا ء١784-171 : ١؟ رايعملا (140)
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 يضاقلا نع ذخأ 24317 ءه 1/7 ماع ايح ناك يكلاملا يسنوتلا يريمحلا رونلا دبع نب دمحم ا/؟
 مامالا ريسفت رصتخا .فيلأتلا يف عونت عم مولعلا رئاس يف نئفت هلو « ةلطرب نباو ءنوتيز نب مساقلا يبأ

 نبا ريسفت راصتخا يف بيطلا تاحفن» : هامس انسح اراصتخا رافسأ ةعبس يف بيطخلا نب نيدلا رخف

 . «بيطخلا

 يبطرقلا يدارملا باشعلا دمحم نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ باشعلا سابعلا وبأ 8-7

 تأرق اليصحت مهرثكأو ةيردنكسالا رغثب تيقل نم مظعأ نموه» : قوزرم نبا لاق 233.( مها/ا*< :ت)

 ريسفت نيب هيف عمج هفيلأت نم ريسفتلا باتكو , ريسيتلا باتكو , افشلا باتكو كلام أطوم ضعب « هيلع
 ل 3 زلا 1 ةذتو ةيطع نبا

 يلع لوصالاو 2 نوتيز نبا جرفلا نب ىيحي ىلع سنوتب وحنلا لخأ 5907.( ه4 : ت ) عبوقلا

 ةرهاقلاب مكحلا يف بانو قشمدب سردو قرشملا ىلإ لحرو « سنوت يضاق نمحرلا دبع نب دمحم
 . ©" !نآرقلا ريسفت هل نأ ركذ نيفراعلا ةيده يفو « دلجم يف (ق ) ةروس ريسسفت فئص

 ٠١ :ت) يكلاملا يطانرغلا يبلكلا يزج نب دمحأ نب دمحم مساقلا وبأ 5١/اه (.0017
 ريهشلا هريسفت اهنم « ةعفانلا فيلاوتلا بحاص نقتم ظفاح « يوغل رسفم يلوصأ ثدحم « نئفتم ملاع

 عوجرملا ريسافتلا نم حبصأو « قيقحتلاو ةدوجلا نم ةيلاع ةجرد هيف غلبو « «ليزنتلا مولعل ليهستلا»

 مويلا 57"

 رابك نم "7 , ( ها/4ه :ت) فسوي نب دمحم : ينايجلا يطانرغلا نايح وبأ نيدلا ريثأ 10-7

 .رحبلا نم داملا رهئلاو« طيحملا رحبلا هتريسفتب رهتشا مجارتلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةيبرعلاب ءاملعلا

 . 757 : ؟ نيرسفملا تاقيط / 1737 : ص جاييدلا (195)
 ."1/ : ١ نيرسفملا تاقيط ١ : "١0/ ةئماكلا رردلا ١ : ٠٠١/ ةياهنلا ةياغ (90)
 .7"/7 : ”ضايرلا راهزأ (14)
 . 779 : 7 نيرسفملا تاقبط . ١9 : ص بهلذملا جابيدلا 2549(

 )٠٠( نيفراعلا ةيده ١ : ١59.
 : ص جاهتبالا لين / 555 : ص جاييدلا / 181 : ١ ضايرلا راهزأ / 0١4 : ه بيطلا حفن / ٠١ :  ةطاحالا م0

 سراهُملا سرهف /717' : ١ رونلا ةرجش / 445 : "ةنماكلا رردلا / ١5٠ : ؟ يماسلا ركفلا /774-
0 

 . لاثملا ليبس ىلع 81174 ىلإ 111/4 : نم ةمقرم طابرلاب ةيكلملا ةنازخلا يف ةخسن 17 هنم دجوت (07)
 . 5ا"/ : ؟ بيطلا حفن /146 : ١ ةياهنلا ةياغ /17© : ه ضايرلا راهزأ 200

6. 
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 :هل "' 47.( هال4ه :ت) ينيوزقلا صفح وبأ نيدلا جارس يسافلا نمحرلا دبع نب رمع ١7١
 , ")1044 ص ١ ج نيفراعلا ةيده « فاشكلا تالكشم ىلع فاشكلا

 يرصملا يدارملا مساق مأ نباب فورعملا هللا دبع نب مساق نب نسحلا نيدلأ ردب دمحم وبأ 1-7

 يف نئفت « هريغو يطانرغلا نايح يبأ نع ذخأ "7 ,(ه1/594 :ت ) .دتحملا يبرغملا يفسآلا دلوملا

 ةرشع يف نآرقلا ريسفت : اهنم ةددعتم ةيملع اراثآ كرتو ريسفتو تاءارقو وحنو هقف نم ةريثك مولع

 . ةريثكلا دئاوفلاب هيف ىتأ تادلجم

 نيدلا ءايض يركسعلا دمحأ نب دمحم نب هللا دبع نب هللا دعس نب دمحأ : يركسعلا ١57

 .نآرقلا ريسفت فنص ''') (ه١0 :ت ) ئرقملا يوحنلا يقشمدلا يسلدنالا يشردنالا سابعلاوبأ

 يضاق (ه اله :ت ) يناسملتلا يرقملا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم نب دمحم هلثا دبع وبأ ١0-1

 . "80 «ناقرفلا يآو ةنسلا يناعم نم هنمضت امل نيبملاو نآرقلا ماكحال عماجلا :١ هل « سافب ةعامجلا

 يرصملا مث يلاكدلا يبرغملا ىيحي نب دحاولا دبع نب يلع نب دمحم : شاقتلا نبا 17 1

 نع افرح م ريسفل قباسلا ١ : هامس ءدحأ نع افرح هيف لقني ال نأ مزتلا « ادج الوطم اريسفت فنص "9 مال" :ت)

 .« نآرقلا ريسفت يف قحاللا

 يبطاشلا مامالا خيش ١١7 .(ه 7/85 :ت) يطانرغلا يسنلبلا دمحم نب يلع نب دمحم 1 ١١

 ةيبرعلا ىلع مئاق ؛ ةطاحالا يف لاق. يروتنملاو يلوصالا هيقفلا مصاع نباو تاقفاوملا بحاص

 .انلصي مل نآرقلل اريبك اريسفت فنص «ءاقلالا نسح « نقتم « ظفاح لئاسملا نم ريثكل ركاذ «نايبلاو

 ةيبرعلاب افراع ناك ١١7" (ه 741 :ت) مساق نب جرف : يطانرغلا يبلغتلا بل نب ديعس ويأ | 8-7

 هب در نيدلا لوصأ يف مظن : هل نيلصالا يف اكراشم تاءارقلا ىلع امئاق ٠ ريسفتلا يف ازربم «ةغللاو

 . "37ةينآرق ةيآب هنم تيب لك ىلع دهشتسا لاعفالا قلخب نيلئاقلا ىلع

 . هتمجرت ىلع فقأ مل (05)
 . 77371/ : مقر سنوتب ةيئطولا ةنازخلا (75)

 .1417 : " يشكارملل مالعألا /771 : ١ ةياهنلا ةياغ (905)

 . ١ : ١١١ نيفراعلا ةيده ("0070
 لحال 1 .رملا (؟4)

 . ١0١17 : ؟ نيفراعلا ةيده 7٠7/ : ؟ نيرسفملا تاقبط / 16٠ : ةئماكلا رردلا و

 7 71١ : ؟ نيرسفملا تاقبط /46 : ها ل ” ةطاحالا )١"(

 . 591: ؟ نيرسفملا تاقبط /؟١١ : ص جابيدلا )1١(

 . اهلعبامو ١٠١ : نه يف حذامن جايودلا يننإ مة: نابي 1
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 اا ام ا ااا ااا ا ااا ا ااا احا احس ااا اح اع حاس اص حا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

4 5 
 بحاص لجن .17'2 (ها1/47 :ت) ينسحلا يناسملتلا فيرشلا دمحأ نب دمحم نب هللا دبعا 45

 ."" '"ريسفتلا يف ةديدس ءارآ هل تناكو « هدلاو نع ريسفتلا ىقلت ؛لوصالا ملع ىلإ لوصولا حاتفم 00 00 ا : ّْ

 . !١9 ريسفتلا يف ةمدقم :هل

 هريسفت رايعملا بحاص لقني .7 ( ه1/417 :ت) يدنرلا دابع نبا ميهاربإ نب دمحم -١/ ؟

 . 1 تايآلا ضعب ريسفت هلئاسر تنممضت امك ١"2. تالاؤس لكش يف هيلإ تهجو تايآلا ضعبل

 : يرجهلا نماثلا نرقلا يف نآرقلا مولع يف نوفلؤملا

 ةطانرغ ليزن ينايجلا يمصاعلا يفقثلا ميهاربإ نب دمحأ :ريبزلا نب رفعج وبأ ١

 . "؟7نآرقلا روس بيترت يف ناهربلا : هل "39 ء(ها/٠ م :ت)

 مولع يف هتافنصم نم ""1) ء(هضاا* :ت) نامثع نب دمحم نب دمحأ : يشكارملا ءانبلا نبا 1 -'7

 روس لئاوأ يف اهدوجو ةيصاخو فورحلا ةيمست ""'”.( انلصي مل ) يآلا تابسانم يف باتك : نآرقلا
 , 29 نآرقلا

 ةلمكتلا» :هامس «ةلمسبلا بارعإ :هل "2" ؟7(ه 1/77 :ت) يماذجلا راخفلا نب يلع نب دمحم ال ''
 .©"*0«ةيلصتلاو ةلمسبلا بارعإ يف ةيربتلاو

 6١١16 ١. : ص جاهتبالا لين 05

 . كلذ نم جذامن جاهتبالا لين بحاص هل قاس 00
 , ١741١ : مقر ةماعلا ةنازخلا طابرلا (16)
 ,111 كلل 11/؟084خ 2147 : ١١ رايعملا ("15)

  )"10رايعملا ١١ : "١87 .
 ةطوطخسمم دجوت امك « ةحفص 57 يف عقت ه 11 ماع ةيرجح ةعبط؛ يدنرلا دابع نبال ىربكلا لكئاسرلا 71/7

 . د 454 : ددع تحت ةماعلا ةنازخلا طابرلاب
 . ركذلا قباس ("0)
 ةرازو هتعبطو طابرلاب ةينسحلا ثيدحلا راد نم ايلعلا ةيمالسإلا تاساردلا مولبد هب لانو ينابعش دمحم هققح 00

 . م1140 ه 1١41١ ةيبرغملا فاقوالا
 . ركذلا قباس "0
 7١5:١-7١5. اباب دمحأل جاتحملا ةيافك (751)
 ءللكل ١ يشكارملل مالعالا /177 : ص سابتقالا ةولج 005
 . ركذلا قباس ("2)
 . 4١" : ؟ يشكارملل مالعالا 1١ : 7 ةطاحالا /905 7:7 : ص جاييدلا (5)

 ه4



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سئلدنألا هل مل هل مم همم هم م مع هم هوم همم هم مم هم م هس هه دم هه ع هم مم تمم هد هس همم عم

 ديجملا :١ هل "77 ( ه1/57:ت ) يسنوتلا يسقافسلا يسيقلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ 5 ل“
 بيراعالا بتك لجأ نم وه : نوحرف نبا لاق ""'7 :(تادلجم !).« ديجملا نآرقلا بارعإ يف
 . ءاقبلا يبأ بارعإ نمو نايح يبأل طيحملا رحبلا نم هدرج ةدئاف اهرثكأو

 بيرالا ةفحت ) : هفيلأت نم (ه/ 6 :ت ) يسلدنالا فسوي نب دمحم : يطانرغلا نايح وبأ 0 دال“

 .'""4!(«بيرغلا نم نآرقلا يف امم

 يبرغملا دلوملا يرصملا يدارملا هللا دبع نب مساق نب نسحلا : مساق مأ نبا نيدلا ردب ” ا“
 .. نآرقلا بارعإ : هل" .(ها/ههوأ 54 ت) دتحملا

 يليبشالا يقلاملا يسيقلا روظنُم نب فسوي نب دمحم نب هللا ديبع نب دمحم ركب وبأ /-
 نبا هزاجأو ٠ صوحالا نباو « يتبسلا ديشر نباو لحرملا نبا : هخويش نم ').(هاله٠ :ت)
 , "277 ليزنتلا صاوخخ يف ليلدلاو ناهربلا : هل « يطانرغلا ربيزلا

 دئاعو عمجلا ةلص» : هل ("17.(ه 1/871 :ت) يطانرغلا يسنلبلا دمحم نب يلع نب دمحم 8 ل“
 . "77«ليمكتلاو مالعالا يباتك لوصومل لييذتلا

 . 57 :ص جابيدلا (”55)
 نم رفس ١ 48 مقر ةيكلملا ةنازخلا . دوه ةروس طساوأ ىلإ ةيادبلا نم لوالا رفسلا ؛١ مقر نييورقلا عماج ةنازحت (170)

 . لوألا رفسلا 048 : (ق) فرح طابرلاب ةماعلا ةنازخلا / ءارعشلا ةروس ءانثأ ىلإ لافنالا ةروس لوأ
 905 : ١ نوتظلا فشك ("”7)
 . 155 ء 157 : " يشكارملل مالعالا /؟75/ : 7517 : ١ ةياهتلا ةياغ ركذلا قباس ("5)
 ١ : ١7١ ةنماكلا رردلا / ١55 : ص يهابنلل سلدنالا ةاضق خيرات 17 : ؟ ةطاحالا (")
 5068 : ددع ناوطتب ةماعلا ةنازخلاب ةخسن هنم دجوت ركذلا فنآلا ( ه 747 . ت) يشآ داولا باتكلراصتخخا وهو (91)

 ."8 : 7 ةطامسالا (؟9)
 ( يليهسلل مالعالاو فيرعتلا ) ىلع امهالكو ركذلا قباسلا يناسغلا ركسع نب دمحم ليمكتل ةلصو اليذ هعضو (1)

 « م٠9١1 : ةيكلملا ةنازخلاو /د 5015 ك 7٠٠٠١ /دا1١91 : ةماعلا ةنازخلاب طابرلاب خسن هنم دجوت
1146 . 
 بادآلا ةيلك نم ايلعلا ةيمالسإلا تاساردلا مولبد لينل هنم لوألا عبرلا يرمعوب ةميرك ةذاتسالا تققحو
 . طابرلاب

 ها/



 0 يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 : ميوقت و ةمتاخ

 ةماعلاو ةصاخلا نئازخلاو سراهفلاو بتكلا نوطب يف بيقنتلاو ثحبلا نم ةلوجلا هذه دعبو

 هللا باتك ةمدخ يف يمالسإلا برغلا ءاملع دوهج نع ةنابالاو فشكلا لجأ نم تايرودلاو تالجملاو

 ةمهم ةيملع تاءاطع نع نهربتل ةليصحلا تءاج . سانلل هبيرقتو هريسفت يف ماهسالاو لجو زع
 خيراتلا تاذ ةيمالسإلا ةمالا نم ةهجلا هذهب نيمتهملاو نيسرادلاو نيثحابلا نكمتس « اهب ناهتسيال

 باتك ةمدخ لاجم يف تلذب يتلا دوهجلا نع ةحضاوو ةحيحص تاروصت ذخأ نم « لفاحلا يملعلا

 رداصملا هدكؤت ام بسحب كلذو « همولعو نآرقلا ريسفتب هنم قلعتي اميف اصوصخ ىلاعت هللا

 . ءاملعلاو ملعلا خيرات يف ةصصختملا

 نيثحابلا ىدل ةديكأ ةبغر نم هتسسحأ ام وه « ةلكاشلا هذه ىلعو « ثحبلا اذهل يعادلا نإو اذه

 نيدايملا فلتخم يف ةقدب يمالسإلا برغلا ءاملع دوهج ىلع فرعتلا يف نيمتهملاو نيسرادلاو

 مولعو ريسفتلا وه يذلا يصصخت ةهج نم ىغتبملا اذه ليلذت يف ءادتبا مهسأ نأ يل ادب مث «ةيملعلا

 يقاب يف ىرخأ تالواحم هولتت نأ ىلع رسيو ةلوهسب حلملا دصقملا اذه غولب ىنستي ىتح ؛ نآرقلا

 . ةيملعلا نيدايملا

 يه لاجملا اذه يف طبضلل ةليسو مهأو ء هروصت عرف ءيشلا ىلع مكحلا نإف ىفخي ال امكو
 بوكر ترتخاف . تتشم لكل ماللاو « قرفتم لكل عماجلاو « ديعب لكل برقملا يفارغويلببلا ثحبلا
 2 عاطتسملا دهج ةيملعلا مهتاءاطع ىلعو مهيلع فرعتلل ءاملعلا مجارت يف تصغو لولذلا بعصلا اذه

 اهل دعي ملو بتكلا ةياور تهتنا نأ ىلإ هبتك ىور نمو ريسفتلا ىطاعت نم اركاذ نرق لك مالعأ دنع افقاو
 تلذب يتلا دوهجلا نع ةبسانملا هذه يف فرطلا اضاغ نآرقلا مولع يفو ريسفتلا يف فلأ نم مث ءركذ
 .ىلاعت هللا نذإب ةقحال ةلوج ىلإ نآرقلا مولع نم يه يتلا ديوجتلاو طبضلاو مسرلاو تاءارقلا ملع يف

 ىرقتن نأ ديرن اننأ ينعي اذه نإف « ةدعصالا ةفاك ىلع ةيسلدنالا ةبرجتلا ميوقت ىلإ فدهن انك اذإو
 فلتخم يف ةدئار ةملعم عضو نود ىتأتي ال دق اذه نأ ىرأ يننكلو « ةبرجتلا هذه يف يملعلا بناجلا
 نود ملعلا ةفرعم نكمي فيك ذإ « اهجئاتتب دشرتسيو اهب يدتهي نأ ثحابلل نكمي نونفلاو مولعلا
 اهولصو يتلا ةناكملاو مهملع ةفرعم ىلإ لصوم ليبس ءاملعلا خيرات ةفرعمف ؛ هوتوأ نيذلا ىلع فرعتلا
 . اريثأتو ارثأت كاذ وأ ملعلا اذه يف

 نيل
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 ملعلاب اودهشيل مهلاوحأ ربسو لاجرلا ملع يف ثحبلل اجهنمم املع اوركتبا مالسإلا ءاملع نإ
 ةيجهنمو ةقدب كلذ لك ىلع اوهبنيو هتوفهب افه نملو هتداجإب داجأ نمل اوفرتعيلو « هلهال لضفلاو
 . ةديرف

 اولهن دقف « ىرخالا ءاحنالا يف مهتمأ ءاملع نع اريثك اوفلتخي مل يمالسإلا برغلا ءاملع نإو اذه

 ذملتتو خياشملا نم ديدعلا ىلع اوذملتتو نونفلاو مولعلا فلتخم يف ةيقرشملا ةسردملا نيعم نم

 زكارم تلظو « اهبرغو ةيمالسإلا ةمالا قرش نيب امئاق يملعلا رزجلاو دملا لظو « ديدعلا مهيلع

 . هدصقت ملعلا

 دقف لصحي دق ازيمت كانه نأ امك « لماكتلاو لعافتلا اذهل ةددعتم جذامن ثحبلا اذه سكع دقو

 ماكتحالاو « تاببسمو بابسأ لكلو « ءانتعا نود ءانتعاو ملع نود ملعو فيلأت نود فيلأت كانه نوكي

 ثحبلا اذه ءارو نم اندصاقم دحأ وهو . كاذ وأ لامتحالا اذهب لرقلل اًناهربو ةجح ىوقأ ةليصحلا ىلإ

 ىلإ هتاقلح لامتكا نيبو هنيب سيلف « مامتالا وحن هريس ذخأيل ىؤرلاو ظحالملاب ىذغي نأ لمأن يذلا

 ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم اهمظنت يتلا ةكرابملا ةودنلا هله تيقوت نم ناك ام الإ يلاحلا نرقلا

 . لبسلا دشرأ ىلإ قفوملاو يداهلا هنإ ددملاو نوعلا دمتسن لجو زع هنمو دمتعملا هللا ىلعو ضايرلاب

 هو



 اس ا ااا ااا حا ااا ااا ام اا احا ا اا صاح اصح احح ااا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 :نييرجهلا عبارلا « ثلاغلا نينرقلا يف يمالسإلا برغلاب ريسفتلا يف نوفلؤملا

 مالس نب يبحي ريسفت (ه : ت) مالس نب يبحي

 نآرقلا ريسفت يف باتك (ه ؟؟4 : ت) يراوهلا نمحرلا دبع
 نآرقلا ريسفت (ه ؟؟8: ت) بيبح نب كلملا دبع
 نآرقلا ريسفت (ه 5149: ت) يبطرقلا دلاخخ نب ميهاربا
 نآرقلا ماكحأ (ه 105 : ت)نوئحس نب دمحم
 هقفلا نم باوبأ يف ريسفتلا باتك (ه 71١ : ت) سودبع نب دمحم
 نآرقلا ريسفت يف باتك (ه 1717 : ت)دلخم نب يقب

 ( اءزج ١١ ) نآرقلا ماكحأ (ه9٠1 :ت١) ناطقلا دوسالا وبأ يضاقلا
 نآرقلا ماكحأ (ه ؟"9١:ت) يناوريقلا يسرافلا دايز نب دمحأ
 دلخم نب يقب ريسفت راصتخا (ه119 : ت) نينح نب دمحم نب هللا دبع
 هنم فذح) نآرقلا ريسفت يف اباتك فلأ| يبطرقلا ةنمآ نب فرطم نب هللا دبع
 (دانسالا (مل"آة:٠:تن)
 يضاقلا باتك رارغ ىلع نآرقلا ماكحأ| (ه٠15 : ت) يبطرقلا ينايبلا غبصأ نب مساق

 يدادغبلا

 نآرقلا ماكحأ (ه 100 : ت) يطولبلا ديعس نب رذنم
 لاوطلا عبسلا ريسفت (مه157 : ت) يلاقلا يلع وبأ
 مالس نب ىيحي ريسفت رصتخم (ه 194 : ت) نينمز يبأ نب هللأ دبع نب دمحم

 ليوأتلا ساسأ (م 57: ت) يميمتلا نويح نب نامعنلا
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 : يرجهلا سماخلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب ريسفتلا يف نوفلؤملا

 يكلاملا ئرقملا ينغابلا يعبرلا يلع نب دمحأ
 (ه١٠51: تن

 يراصنالا نوراه نب نمحرلا دبع فرطملا وبأ

 (ه 51١ : ت) يعزانقلا

 يسلدنالا دمحأ نب دمحم نب دمحأ : درب نبأ

 (ه:18:ت)

 نمحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم ييحي وبأ
 (ه 519 : ت) حدامص نب يبيجتلا

 يرفاعملا ناملزق نب هللادبع نب دمحم نب دمحأ

 (ه 159 : ت) يكنملطلا

 نب دمحم نب هللا دبع نب سنوي : ديلولا وبأ
 (م 579 : ت)رافصلا

 بساحلا يوارهزلا ناميلس نب يلع

 (هة١91:ت)

 وأ ؛"ه : ت)) يميمتلا ةرفص يبأ نب بلهملا
 (مه 5

 (ه 571/:ت ) بلاط يبأ نب يكم دمحم وبأ

 نآرقلا ماكحأ

 نآرقلا ريسفت يف ليصحتلا

 يربطلا ريسفت رصتخم

 (ءزج ةئام وحن) نآرقلا ريسفت يف باتك

 نآرقلا ريسفت يف ريبك باتك

 يراخبلا حيحص نم ريسفتلا باتك

 ريسفتلا يف ةيادهلا
 ريسفتلاو ماكحالا يف كلام نع روثأملا
 نآرقلا ماكحأ راصتخا
 (اءزج ١5 ) ريسفتلاو يناعملا لكشم ريسفت
 ليزنتلا مولعل عماجلا ليصفتلا
 ليصفتلا دئاوفل ليصحتلا

 (هلمكي مل ) نآرقلا ريسفت

 (مه 5اا/ : ت) يودهملا رامع نب دمحأ

 (ه 45٠ : ت) يندلا رمعوبأ
 (ه 455 : ت) يجابلا ديلولا وبأ
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 اا ااا ااا اا اا احا اح اح اح احا اح احا ا ا اح ااا ا اا ا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 : يرجهلا سماخلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب ريسفتلا يف نوفلؤملا - عبات

 (ادلجم )٠١ نآرقلا ريسفت يف يديمعلا ناهربلا | يناوريقلا يميمتلا يلع نب لاضف نب يلع ا

 نآرقلا يف تكنلا
 ريسفتلا ملع يف ريسكالا

 هلامكا لبق تام ائسح اباتك ريسفتلا يف فنص يرفاعملا يلع نب دمحم ركب وبأ :يزوجلا نبا

 (ه م8 : ت)

 يراخبلا حيحص نم ريسفتلا باتك فلخ نب دمحم ديلولا وبأ يرملا طبارملا نبأ
 (ه:مه:ت)

 يربطلا ريسفت رصتخم (ه 55١ : ت)شلاجللا نب دمحأ نب دمحم
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 : يرجهلا سداسلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب ريسفتلا يف نوفلؤملا

 (ه 015 ةئس اًيح ناك ) يربايلا ةحلط نب ركب وبأ
 ديلولا نب دمحم :يشوطرطلا ركب وبأ
 (هه١٠٠5:ت)
 يرملا يماذجلا دمحم نب هللا دبع نب يلع
 (ه اها" :تر
 نمحرلا دبع نب مالسلا دبع :ناجرب نب مكحلا وبأ

 (هدنغح: ت)
 (ه15:ت ١ يناسغلا دوسأ نب ميهاربإ نب دمحم

 يريبلالا يسوألا ىسوم نب فلخ نب دمحم
 (ه هالال: تر
 درولا نب رمع نب دمحم نب دمحأ مساقلا وبأ

 (هه٠51:ت)
 (ه 05١ : ت) ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع
 (ه 057 : ت) يبرعلا نب ركب وبأ

 (ه : تا) ىسيع نب دعم نب دمحأ : يشيلقالا

 هللا دبع نب دمحم : يكملا يلقصلا رفظ نبا
 (هاعهكه:ت)

 فلخ نب هللا دبع نب يلع يراصنالا ةمعن نبا

 (هاهكال: تر
 (ه١64 :ت)بيطخلا نب نمحرلا دبع : يليهسلا

 (ه 591/ : ت ) سرفلا نب معنملا دبع

51 

 ريسفتلا يف ريبك باتك
 يبلعتثلا ريسفت رصتخم

 سلاجملا

 ميركلا نآرقلا ريسفت

 ميركلا نآرقلا ريسفت يف فنص

 نآرقلا ىلع مالكلا يف نايبلا حاضيإ

 يناثملا عبسلا يف يناعملاو مولعلا رس

 ( تادلجم 0 ) نآرقلا ريسفت يف ةايحلا عوبني
 ةيآ ماكحأ يف ةياغلا بيلاسأ
 (تادلجم ةدع ) نآرقلا ريسفت يف نآمظلا ير

 فسوي ةروس ريسفت

 ضئارفلا يف ةيصولا ةيأ حرش
 نآرقلا ماكحأ



 ااا اا اح اا ام ااا ااا اح ااا ااا ااا اح ايا اح حا اا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 : يرجهلا عباسلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب ريسفتلا يف نوفلؤملا

 (ه548:ت)

 ميركلا نآرقلا ريسفت | ينارهولا كرابملا نب هللا دبع نب يلع
 (مكاد:ت)

 ةيطع نبا نيب هيف عمج نآرقلا ريسفت | يسرملا يقفاغلا يسيع نب دمحم نب ريبكلا دبع
 يرشخمزلاو (ه5117: تن

 نآرقلا ريسفت | نمحرلا دبع نب مالسلا دبع ديفحلا ناجرب نبا
 ةحئتافلا ريسفت (ماكا/: ت)

 لزنملا باتكلا مهفل لفقملا بابلا حاتفم | (ه ”17/:ت ) يسلدنالا دمحأ نب يلع يلارحلا
 مهفملا لفقملا بابلل حتافلا حاتفملل ةورعلا

 لزنملا
 نيدلجم يف نآرقلا ريسفت

 ليزنتلاو يناعملا رارسا يف ليصفتلاو عمجلا

 ةيكلاملا رارسأ ةفرعم يف ةيكملا تاحوتفلا

 ةيكلملاو
 نآرقلا نع ةمجرتلا يف نايبلا زاجيإ
 نآرقلا ريسفت : قاوشالا نامجرت
 ريسفتلا يف راتسالا كتهو رارسالا فشك
 ( تادلجم ةسمخ ) نيرسفملا قيرط ىلع

 ضعب ريسفت يف بيغلا نم درو اميف تاياغلا
 تايآلا

 نآرقلا يف ةدراولا تائلثملا

 نآرقلا يف ةدراولا تاعبسملا

 ليوأتلا ضماوغ

 (مدقمل : تل

 مد :ت) نيدلا يبحم يمتاحلا يبرع نبأ

 نيبولشلا ليلخ نب دمحأ نب ىيحي نب دمحم
 ( ةيرجه ةئامتسو تانئيعبرالا)

 نآرقلا ريسفت (ه 5051 : ت) يشافتلا فسوي نب دمحأ
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 يناسملتلا يبيجتلا ىسوم نب دمحم نب ىيحي
 (ه١5657 : ت)

 (ه"66: ت١ يسافلا يغدزلا رمع نب فسوي

 (م"6مه:ت)

 يسافلا يراصنالا يلع نب دمحم : دابعلا نبا

 (ه 55757 :ت)) يطانرغلا

 ينايجلا يراصنالا نسح نب دمحم نب يلع

 (مهاك* :ت)

 دمحأ نب ميهاربا يليبشالا روفصع نبا
 (ه559:تر)
 (هالا :ت١) حرف نب دمحأ نب دمحم : يبطرقلا
 يبطرقلا يرفاعملا ناميلس نب دمحم

 (ماكالا :ت)

 (ه 51/7 :ت ) ةريزب نبا ميهاربا زيزعلا دبع

 دمحأ نب هللا ديبع : يشرقلا عيبرلا يب نبا

 (هال88:ت) يرمالا
 يدزالا دعس نب هللا دبع : ةرمج يبأ نبا

 (ه596:ت)

 "و

 عدبأ نم) كلملا ةروس ىلإ هيف لصو ريسفت

 يف وهو) نآرقلا ريسفت يف نآمظلا ير

 ( لازتعالا هنع لازأ ١ فاشكلا رصتخم

 نباو يرشخمزلا يريسفت نيب عمجلا يف عرش
 هلامك] لبق يفوتو ةيطع
 ريسفتلا يف فيلأتلا نم مسق
 تايآلا حرش يف تايآلا ىهتنم
 نآرقلا ماكحال عماجلا
 ةعفانلا مولعلا يف ةعماجلا ةعمللا

 ليزنتلا مولع ىلع علطملا ليصحتلاو نايبلا
 يف ةيطع نباو يرشخمزلا دصاقم نيب عماجلا
 امهريغ نع تادايزب لمكملا امهريسفت
 ميركلا نآرقلا ريسفت

 ميركلا نآرقلا ريسفت



 يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 : يرجهلا نماغلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب ريسفتلا يف نوفلؤملا

 (مابءمخنت)

 ينوكسلا دمحم نب رمع : ليلخ نب يلع وبأ

 (هالاا/: ت) يليبشالا

 (هالا؟:تن

 نامثع نب دمحم نب دمحأ يشكارملا ءانبلا نبا
 (مهالالا" :ت)

 يزاتلا باشعلا نب دمحم نب نمحرلا دبع
 (هالا؟::ترز

 (ه الا" ه :ت) يزاتلا لاقبلا نب دمحم

 يسنوتلا يريمحلا رونلا دبع نب دمحم
 (هالا":تر)

 يدارملا باشعلا نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ

 (ها/"5:ت) يبطرقلا

 نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ
 (هال"8:ت) عبوقلا

 يبلكلا يزج نب دمحأ نب دمحم مساقلا وبأ
 (هال١5 :ت)

 فسوي نب دمحم يطانرغلا نايح وبأ
 (ما/ةه :تر)

 (هال4ه : ت) يسافلا نمحرلا دبع نب رمع

 ليطعتلاو داحلالا يوذل عطاقلا ليوأتلا كالم ريبزلا نب دمحأ رفعج وبأ : ريبزلا نبا
 ليزنتلا يآ يف ظفللا هباشتملا هيجوت يف

 نم فاشكلا بحاص هعدوأ امل زييمتلا

 زيزعلا باتكلا يف لازتعالا
 زييمتلا بضتقم

 نآرقلا مأ ريسفت يف نامجلا مظن ريبحت

 فاشكلا ىلع ةيشاح
 ةلمسبلا نم ءابلا ريسفت
 رييزلا نبال (ليوأتلا كالم) ىحنم ىلع باتك

 رثوكلاو رصعلا يتروس ريسفت
 ريسفتلا يف ةلئسأ

 بيطلا تاحفن  هامس : يزارلا ريسفت رصتخا
 « بيطخلا نبا ريسفت راصتخا يف

 يرشخمزلاو ةيطع نبا نيب هيف عمج ريسفت

 : دلجم يف ( ق ) ةروس ريسفت فنص

 نآرقلا ريسفت

 ليزنتلا مولعل ليهستلا

 طيحملا رحبلا
 رحبلا نم داملا رهنلا
 فاشكلا تالكشم نع فاشكلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ند 22 525 ع ا ند ه1 د نرد ا اداء جاد اكاد نترك ف نان هاك د نام او دادي و اع رم

 : يرجهلا نماثلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب ريسفتلا يف نوفلؤملا  عبات

 تادلجم ةرشع يف نآرقلا ريسفت مساق نب نسحلا نيدلا ردب : مساق مأ نبا

 1 يبرغملا يفسالا دلوملا يرصملا يدارملا
 (هال59: ت)دتحملا

 نآرقلا ريسفت | نب هللا دبع نب هللا دعس نب دمحأ : يركسعلا
 يسلدنالا يشردنالا دمحأ نب دمحم
 ( هالما :ت)

 نم هنمضت امل نيبملاو نآرقلا ماكحال عماجلا | يناسملتلا يرقملا دمحأ نب دمحم نب دمحم
 ناقرفلا يآو ةنسلا يناعم (هالهم :ت)
 دحأ نع هيف لقني مل ادج الوطم اريسفت فنص | نب دحاولا دبع نب يلع نب دمحم : شاقنلا نبا
 يف قحاللا قباسلا  هامس هب مزتلا ام بسح (ها/”7 :ت) يرصملا مث يلاكدلا يبرغملا يحي

 « نآرقلا ريسفت
 (انلصي مل ) نآرقلا ريسفت يطانرغلا يسنلبلا دمحم نب يلع نب دمحم

 (هالمك :ت)

 (ةموظنم) نآرقلا يآ نم نيدلا لوصأ طابنتسا | مساق نب جرف : يبطرقلا يبلغتلا بل نب ديعس وبأ
 (هالثأ' :ت)

 ريسفتلا يف ةمدقم | يناسملتلا فيرشلا دمحأ نب دمحم نب هللا دبع
 (هالةؤ؟:ت)

 هلئاسر يف اهدروأ تايآلا نم ديدعلل هريسفت | (ها/47 :ت ) يدنرلا دابع نب ميهاربإ نب دمحم
 .رايعملا يف يسيرشنولا اهدروأ امك

 نإ



 لا لس ل حاس عا حال ساحل حا عا م ا جاع جا ساب ب ع نا ع هع تا ما اس ناسا ها نا حا هس تاس ام ناسا ال نام ع نا ماس مياس هيام ع ناقل حاس م باع ماع نان باع يمالسإلا هيلا رغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 : يرجهلا سماخلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولع يف نوفلؤملا

 اهلجأ نم لزن يتلا بابسالاو صصقلا باتك

 (ءزج ٠٠١ ىلع ديزي) نآرقلا
 (ه٠5؟ : ت) سيطف نب دمحم نب نمحرلا دبع

 ليوأتلا ةهبش نم ذقنملا (ه 55
 نآرقلا بارعإ يف نايبلا | (ه475:ت ١ ناملزق نب دمحم نب دمحأ رمع وبأ
 هخوسنمو نآرقلا خسان يف حاضيالا (ه 471: ت) يسيقلا بلاط يبأ نب يكم

 هخوسنمو نآرقلا خسان يف زاجيالا

 نآرقلا زاجعإ نايب
 نآرقلا بارعإ

 بازحالا ةيمست
 نآرقلا يف دهجتلا

 هحيبستو هليلهتو نآرقلا ديمحت
 فحاصملا ءاجه للع

 ١ نآرقلا بيرغ لكشم حرش
 نارقلا مظن يف يناجرجلا باتك باختنا

 هطلغ حالصإو
 نآرقلا ىف ةددشملا تاءايلا

 بيرغ) يباتك نيب هيف عمج نيطرقلا باتك
 ةبيتق نبال ( نآرقلا لكشمو نآرقلا
 ميركلا نآرقلا يف خوسنملاو خسانلا

 (ه54554 :ت) يناتكلا دمحأ نب دمحم فرطم نبا

 مه 407 :ت) يرهاظلا دمحأ نب يلع دمحم وبأ

 ( هملكي مل ) خوسنملاو خسانلا (ه 41/5 :ت) يجابلا ديلولا وبأ
 نآرقلا نم يندملاو يكملا (ه 51/5 :ت) حيرش نب دمحم

 هيآ يف يندملاو يكملا فالتخا
 نآرقلا مولع يف نايبلا (ه 445:ت) حاجن نب ناميلس دواد وبأ
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 تاءاسطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلذدنالا

 : يرجهلا سداسلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولع يف نوفلؤملا

 :ت ) يبيجتلا ىيحي نب هللا دبع : يشحولا نبا

 (هو٠ع"<

 (ه 509: ت) ةيفاعلا يبأ نب ةريخ نب دمحم

 (هما5و :كت)

 (ه ها“١ : ت) نوسيع نب فلخ نب دمحأ

 يريبلالا يسوألا يسوم نب فلخ نب دمحم
 (مهاهاثال: ت)

 (هها/ : ت) ئرقملا حيرش نب دمحم نب حيرش

 يسلدنالا يلع نب دمحأ شذابلا نبا

 (هه 5:٠ :ت)

 (ه :551١ ت) ةيطع نب قحلا دبع

 (مه 057 : ت) يبرعلا نب ركب وبأ

 (هه٠6 : ت)دعم نب دمحأ : يشيلقالا نبا
 (ه01 :ت) يليهسلا بيطخلا نب نمحرلا دبع

 يليبشالا نمحرلا دبع نب قحلا دبع طارخلا نبا
 (ههدما :ت)

 (ه045 : ت) يبطرقلا يجرزخلا دمحأ نب دمحأ

 (ه0/7 :ت) فلخ نب دمحم : يليبشالا ركب وبأ
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 كروف نبال نآرقلا لكشم باتك رصتخا

 بارعإ لكشم ةفرعم يف نايبلا باعيتسا
 نآرقلا
 اريبك اباتك نآرقلا ملع يف فلأ

 نآرقلا ىلع مالكلا يف نايبلا حاضيا

 نيب نآرقلا يآ دع يف فالتخالا بابسأ
 راصمالا
 نآرقلا يف ةياغلا

 نآرقلا مولع يف ةمدقم

 ليوأتلا نوناق
 نيلكشملا باتك

 يآلا بسانت يف باتك وهو نآرقلا يآ بيترت

 نآرقلا لضف يف نآمظلا ءافش
 مالعالاو فيرعتلا

 ثيدحلاو نآرقلا بيرغ

 هخسانو نآرقلا ببرغ يف حابصلا سفن

 هخوسلمو

 وحنلاو



 اح ا ا ا اا احا ااا اح حام اح اا اح اا ا اح اح ا ااا حا ع ام اح يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 : يرجهلا سداسلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولع يف نرفلؤملا  عبات

 نايبلاب قيلي ال امع نآرقلا هيزنت | نمحرلا دبع نب دمحأ يوحنلا ءاضم نبا
 (هه9؟:ت)



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا 5

 : يرجهلا عباسلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولع يف نوفلؤملا

 شنوب نب مساقلا نب يلع : يليبشالا قاقدلا نبا

 (ه50ه:ت)

 (ه ١08" :ت) يريصقلا ليلجلا دبع

 نب دمحم نب يلع : يليبشالا راصحلا نبا
 (ه١١1 : ت) ميهاربا

 يليبشالا يرهزلا دمحأ نب ناميلس نب دمحم

 (ها"اال:ت)

 يراصنالا دمحم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع
 (ه 785 :ت) يوحتلا يسلدنالا
 نوراه نب رضخلا نب يلع نب دمحم : ركسع نبا

 (ه 77”:ت) يقلاملا يناسغلا

 يجتسالا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم

 (ه٠51:ت)

 دمحم نب مساقلا : يراصنالا ناسليطلا نبا
 (ه5517:ت)

 هللا دبع فيرشلا نب يلع : يلذاشلا نسحلا وبأ
 (ه”05:ت ) يبرغملا رابجلا دبع نبا

 نب دمحم نب لمحم : يراصنالا ةقارس نبا

 (ه 775 :ت) ميهاربإ
 يسافلا يملسلا فسوي نب دمحأ : نوترف نبا
 (هاكك :ت)

 (ه5519:ت) يليبشالا روفصع نبا

 يناسغلا دمحم نب دمحأ نب دمحم : يشآ داولا
 (م5ة4:ت)

 07و“

 نآرقلا تادرفم

 طسو رفس يف ةئسلاو باتكلا لكشم رسف

 نآرقلا يف ءامسالا نم مهبأ اميف نايبلا

 نآرقلا هباشتم يف نآمظلا ير

 نييبرغلا ىلع ةدايزلا يف يورلا عورشملا

 ( ثيدحلاو نآرقلا بيرغ) يورهلل

 زاجعألاو رودصلا نيب زاجعالا

 نئسلاو باتكلا ئراق ىلع ننملا نايب

 صاوخلاو ةينآرقلا دئاوفلا نم صاصتخالا

 نآرقلا زاجعإ

 نآرقلا زاجعإ نايب يف ناهربلا زاجيإ
 ملع يف هيومتلا نم فرخز ام ىلع هيبنتلا
 نآرقلا زاجعإ ىلع علطملا نايبلا
 لئاضف يف عماهلا ثيغلاو عماللا قربلا
 .نآرقلا



 يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 : يرجهلا نماثلا نرقلا يف يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولع يف نوفلوملا

 ميهاربإ نب دمحأ : ريبزلا نب رفعج وبأ
 (هال١مضنتن
 نامثع نب دمحم نب دمحأ : يشكارملا ءانبلا نبا
 (هالاك؟:ت)

 يلع نب دمحم : يمادجلا راخفلا نبا
 (هالا* :ت)

 يسقافسلا يسيقلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ
 (هال/4؟ :ت) يسنوتلا

 فسوي نب دمحم يطانرغلا نايح وبأ
 (ها/:ه:ت)
 نب مساق نب نسحلا : مساق مأ نبا نيدلا ردب

 يبرغملا دلوملا يرصملا يدارملا هللادبع
 7 (ها/هه وأ ا/59: ث) دتحملا

 فسوي نب دمحم نب هللا ديبع نب دمحم ركب وبأ
 يقلاملا يسيقلا روظنم نبأ
 يطانرغلا يسنلبلا دمحم نب يلع نب دمحم

 (مالمك :ت)
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 ( انلصي مل ) يآلا تابسانم يف باتك
 لئاوأ يف اهدوجو ةيصاخو فورحلا ةيمست

 نآرقلا روس
 بارعإ يف ةيربتلاو ةلمكتلا ):ةلمسبلا بارعإ
 ( ةيلصتلاو ةلمسبلا
 ديجملا نآرقلا بارعإ يف ديجملا

 بيرغلا نم نآرقلا يف امم بيرالا هفحت

 نآرقلا بارعإ

 ليزنتلا صاوخ يف ليلدلاو ناهربلا

 ليمكتلاو مالعالا



 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا

 يمالسإلا برغلاب هبتك ةاورو ريسفتلا وطاعتم

 (مالح ث.) رهرأ نب ىسوم

 ( ه1 : ت)دلخم نب يقب نب دمحأ

 (ه "ه5 : ت) نساحم نب دمحم نب نامثع

 (ماثا/ل١ ١ ت ) نابتلا نب قاحسإ نب هللا دبع

 ما : ت) درز يبأ نب قاحسإ نب ميهاربا

 4: ت) يبطرقلا ةريغم نب نمحرلا دبع

 ه 4 ق يف ريسفتلا بتك ةاور

 (ها1١:ت ) يلايكشملا نب ميهاربإ نب دمحم
 (ه06١1: ت)رطف نب ايركز نب ىيحي

 (ه6١11: ت) ةنيمسلا نب ييحي نب ىيحي

 (ه1571/: ت) يئيللا يبحي نب هللا دبع نب يبحي

 :ت) يبطرقلا يرفاعملا جرفم نب دمحم
 (مالالا

 (ه١ 8٠١ :ت) افرلا نب ميهاربإ نب دمحم نب رمع

 (ما : ت) غبصأ نب دهاجم

 ينادمهلا ناميلس نب دمحم نب فسوي
 هام :ت)

 يسويلطبلا جاجح نب ىيحي نب مشاه
 ("مه:ت)

 (ه19؟:ت) يزونزلا نب نودعس نب دمحم

 يدادغبلا بيطخلا نسحلا نب نامثع
 ْ (ه4117:ت)
 (ه 45١ :ت) يراصنالا دمحم نب ديعس

 عقانب تورعتلا يتاذغهلا ةاحياتس' نب ديعش
 (ه1؟١:ت)

 يسيفقلا روظنم نب هللا دبع نب دمحم نب يلع

 (ه517؟؟: تر

 (ه577:ت)يبطرقلا

 يروزرهشلا يلع نب زيزعلا دبع
 (هة37:ت)

 يركبلا ورمع نب دمحم ىلوم كرابم
 (ه 14159: ت) يليبشالا

 يليبشالا يملسلا ىبحي نب سيردإ نب ديعس
 (ه:59:ت)

 يلبنحلا يرتستلا كلملا دبع نب دمحم
 (هة٠:تن)

 يمخللا دوعسم نب لهس نب رمع
 (ه::7:ت)

 (ه ١55:ت) يلويرلا حتفلا نب مساقلا
 يلطيلطلا يفدصلا ثيغم نب دمحأ
 (ه569:ت)

 يكناروللا نب بلاغ نب ديعس نب دمحأ
 (ه559:ت)

 يراصنالا غبصأ نب فسوي نب دمحأ

 (هةم٠:ت)

 لاسعلا نب نولزغ نب جرف نب هللا دبع
 (مه ةما/:ت)

 (ه 449: ت) يبطرقلا جارس نب كلملا دبع

 فز



 لاا ااا ااا ااا ااا ااا اح اح ااا ااا اح احا ا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 يمالسإلا برغلاب هبتك ةاورو ريسفتلا وطاعتم

 (ه651' : ت) يولسلا يقب نب دمحم نب ىيحي (ه485 :ت) ينايجلا ريقش نب نيسح نب دمحأ
 يبطاشلا يتبسلا ةداعس نب فسوي نب دمحم ١ :ه 20 ق يف ريسفتلا بتك ةاور

 (ههكعكه:ت) نزاخلا نباب فورعملا يزيربتلا ميهأربإ نب يلع
 ديعلا ن ءى هللا كغ  :ن .كمحتفم (هة١27:ت)
 (ه 55٠ :تر (ههكالت) | * م 000 0 يبطرقلا هللا ديبع نب دمحم نب هللا ديبع

 يردبعلا نامثع نب ميهاربإ نب فسوي | يسلبارطلا نب نمحرلا دبع نب دمحم نب متاح
 (ه::59:ث) (ه 51/4 :ت ) ىطانرغلا

 (ه0/57 :ت) يبطاشلا يردبعلا شبيب ركب وبأ يلطيلطلا يطسقرسلا مساقلا يبا نب يلع

 (هاةا/" :ت) ديبع نب دمحم نب نمحرلا دبع : شيبح نبا

 (ههمع:ت)

 يليبشالا يروبايلا ةحلط نب هللا دبع ركب وبأ

 (ه١01٠5: ت) يبطرقلا دوعسم نب دمحأ
 (مههماك :تن
 (ه14 :ت)حون نب يقفاغلا بويأ نب دمحم | نب نمحرلا دبع نب بلاغ ركب وب ةيطع معرب م | دبع مب تلاغ ٌ

 يولبلا نمحرلا دبع نب دمصلا دبع
 (ه8١51:تت)

 ضايع نب ىسوم نب نمحرلا دبع نب دمحم
 50 (ماا1ق:ت) (ه419:ت) يبطاشلا ورخملا

 96 ١ (هم١٠٠:ت) (هاثا : تر 58
 ْ ه ة

 يوالسلا يراوهل 0” :سحم نب باتع نب دمحم نب نمحرلا دبع

 (ه 5ا"١ : ت) يبطرقلا

 يميمتلا درو نب فسوي نب رمع نب دمحأ
 (هةه٠:ت)

 ه ه47 :ت ) يسرملا نوقرز نب يلع نب دمحأ

 (ه 545 :ت ) يتبسلا يبصحيلا ضايع يضاقلا

 يشآ داولا يراصنالا ديعس نب دمحم نب دمحأ
 (همكل؟ :تز

 (ه :ت) يسنلبلا

 (ممه:ت)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا ياي اوم دايخ اسمو ناب نق كا ب كاع عاب او ع دوت اع نق نووي 2و  خاا

 يمالسإلا برغلاب هبتك ةاورو ريسفتلا وطاعتم

 م او د عم
 (ها/١٠:ت) ئرقملا ريرضلا يسيقلا سابعلا وبأ

 (هالا5) يسنوتلا

 دمحم نب رمع نب لمحم : يتبسلا ديشر نبا

 (هالكا١:ت)

 نب دمحم : يراصنالا نصغ نب هللا دبع وبأ

 (ها/؟1 : ت) فسوي نب ميهاربإ

 (هالاا/ل:ت)

 (ها/58:ت ) يردنكزلا دمحم نب هللا دبع

 نب دمحم نب ليعامسإ نيدلا فرش ديشرلا وبأ
 (هالالا :ت) يسلدنالا ىناه
 يوالسلا يطامطملا يسوم نب يلع نسحلا وبأ
 (هالالا" : ت)

 (هال85 :ت) يجربلا يناسغلا ىيحي نب دمحم

 (ه : ت) يسوم نب ميهاربإ يبطاشلا

 (ه4 قرخاوأ :ت) يتبسلا كاكسلا ىيحيوبأ

 ؟ يقلاملا يراصنالا ميهاربإ نب يلع

 ؟ يسافلا قيتع نب يلع دايصلا نبا



 اساسا ا حا اح ا اما ااا ا ا اح ا اا اا حا ااا ا ا ا ا ااا ا ا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 عجارملاو رداصملا

 : يسنلبلا يعاضقلا دمحم ءرابالا نبا

 راطع تزغ :ةرهاقلا ةعبط اذكو «ءاريدوك ةيانعب م1841 طيرجم عبط « ةلصلا باتكل ةلمكتلا

 .م165 « ييسحلا

 .م19/85 «٠ سنوتب عبط 2 مالس نبأ ريسفت رصتخم

 .ها8 رئازجلا ةعبط « ماكحالا بختم -

 : ليعامسإ ني دمحم هللا دبع وبأ « يراخيلا

 دمحم خيشلا ميقرتو زاب نب زيزعلا دبع خيشلا قيقحت ١ يرابلا حتف هحرش عم حيحصلا عماجلا

 .(ادلجم ١ ١5 ت . د ) ركفلا راد « يقابلادبع داؤف

 : اشاب ليعامسإ «يدادغبلا
 . (ت .د «تسفوأ) ىنئملا ةبتكم : دادغب «نونظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ -

 . ( ت .د « تسفوأ ) ىنثملا ةبتكم : دادغب « نيفراعلا ةيده

 : يلع ني دمحم « يسنلبلا

 ةماعلا ةنازخلاب طوطخم ؛ليمكتلاو مالعإلا باتك لوصومل لييذتلا دئاعو عمجلا ةلص

 تققحو 819٠ 1١7856 : ةيكلملا ةنازخلاو «د18177 /ك؟١٠7 /د1917 : ةددع طابرلاب
 ةيلك نم ايلعلا ةيمالسإلا تاساردلا مولبد لينل هنم لوالا عبرلا يرمعوب ةميرك ةذاتسالا

 .م19469 طايرلاب بادآلا

 : حدامص نبا« يبيجتلا

 يف) ما يتيفرلا مزعلا يبأ نسح دمحم ةيانعب رصمب عبط «يربطلا ريسفت رصتخم

 .«نيدلجم

 :ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ «٠ يذمرتلا

 راد : توريب «ةيناثلا ةعبطلا « فيطللا دبع باهولا كبع .د قيقحتب « حيحصلا عماجلا

 .( تادلجم 0) ما199/5- ه795١«ركفلا

 ىف



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئادنألا هل م م م همم مل هل م هم م ل هه همم همم هم م ممم همم همم مد م همم هم هم همم هم ممم

 : نساحملا وبأ « يدرب يرغت نبا

 . ه11/8١ ع ةيرصملا بتكلا راد :ةرهاقلا«ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا

 : اباب دمحأ « يتكبنتلا

 . جاتحملا ةيافك

 : فسوي نب دمحأ « يشافيتلا

 ةعبطلا « سابع ناسحإ قيقحت «روظنم نبا بيذهت « سمخلا ساوحلا كرادمب سفنلا رورس

 .م٠198 /ه٠٠5١ ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا : توريب «ىلوألا

 : فولخم نب دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ «يرئازجلا يبلاعثلا

 .( نيدلجم يف) م6 «رئازجلاب عبط 2 نآرقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا

 : يوجحلا نسحلا نب دمحم « يسافلا يبلاعتلا

 « ئراقلا حاتفلادبع نب زيزعلادبع قيلعتو ميدقت 2 يمالسإلا هقفلا خيرات يف يماسلا ركفلا

 .ه1145١«ةيملعلا ةبتكملا : ةرونملا ةئيدملا «ىلوألا ةعبطلا

 : نييورقلا ةعماج

 رورم ةبسانمب سافب نييورقلا ةعماج ةبتكم يف ةضورعملا ةيبرعلا تاطوطخملا رداونل ةمئاق
 .م 197٠ ةمجنلا ةعبطم : طابرلا «ةعماجلا هذه سيسأت ىلع ةنس فلأو ةثام

 :دمحم نب دمحم نيدلا سمش « يرزجلا نبا

 ه5٠5١؟«ةيملعلا بتكلا راد: توريب « ةثلاثلا ةعبطلا «ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ

 .ما187

 : رثرآ « يرفج

 ةرهاقلا «ىلوألا ةعبطلا (حيحصت) ةيطع نبا ةمدقمو ينابملا ةمدقم :نآرقلا مولع يف ناتمدقم

 .ماقالا /ه597١ «يجناخلا :

 : ملسم مامالا «جاجحلا نيا

 .(تادلجم 4 ت.د)« ركفلا راد «يوونلا حرش عم حيحصلا عماجلا
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 نا ل دان ل نال عا هبل حسم قيود د ع اا او ل ا اح الا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 : لمحم « يجح

 .م 191/5 «طابرلا (قيقححت) تايفولا نم ةنس فلأ

 :دمحأ نب يلع دمحم وبأ « يسلدنالا مزح نبا

 .ها 555 « ةيملعلا بتكلا راد :توريب « ىلوألا ةعبطلا « بوسنملا خوسنملاو خسانلا

 : دمحأ مامالا « لينح نبا

 .ما1489 «رداصراد :توريب «ىلوألا ةعبطلا «لبتح نب دمحأ مامالا دئبسم

 : دامع نيا «يلبنحلا

 .(ت. د ) يراجتلا بتكملا ٠ توريب « بهشذلا تارذش

 : يميمتلا دمحم نب نامعنلا « نويح نبا

 .ما1955 « ةفاقثلا راد :توريب ءرمات فراع ميدقت « ينطابلا ليوأتلا ساسأ

 : دمحم نب حتفلا رصن وبأ «ناقاخ نبا

 مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو عم نواعتب عبط ءروشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا قيقحت « نايقعلا دئالق

 .(دلجم يف ).م٠19494 « ملقلا راد :سنوت« ىلوألا ةعبطلا «ةيسنوتلا رشنلا رادو

 : يناملسلا نيدلا ناسل « بيطخلا نبا

 ةبتكم : ةرهاقلا «ىلوألا ةعبطلا « نانع هللا دبع دمحم قيقحت « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحالا

 .ماواله _ م6 «يجناخلا

 باتكلا راد : ةرهاقلا « يدابعلا راتخم دمحأ قيقحت « بارتغالا ةلالع يف بارجلا ةضافن -

 .يبرعلا

 : ٍدمحم نب دمحأ « ناكلخ نبأ

 : م4 /ه11751/ةرهاقلا ءط « نايعالا تايفو

 : يلع نب دمحم نيدلا سمش « يدوادلا

 . (ت.د) ةيملعلا بتكلا راد :تيوربب « نيرسفملا تاقبط
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نمنورق : سئدنألا 20

 : يراصنألا دمحم نب نمحرلا دبع « غايدلا

 .ه١ 7١ ةيسنوتلا ةيبرعلا ةعبطملا : سنوت« ناوريقلا لهأ ةفرعم يف ناميالا ملاعم

 : يلع نب دمحم « يلاكدلا

 .م9875١- ه57١15 ةديدجلا فراعملا : طابرلا « ىلوألا ةعبطلا « زيجولا فاحتالا

 : ميهاربإ نب دمحأ رفعج وبأ , يطانرغلا ريبزلا نبا

 ١ فاقوالا ةرازو :برغملا « ينابعش دمحم قيقحت « نآرقلا روس بيترت يف ناهربلا َ

 .م194:-ه١15

 ديعس قيقحتب «يمالسإلا برغلا راد ةعبط «ليطعتلاو داحلالا يوذل عطاقلا ليوأتلا كالم -

 . دمحأ لماك دومحم قيقحتب « ةضهنلا راد : توريب  م19417١”_ه1501 توريي حالف

 : رداهب نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا ردب « يشكرزلا

 .م٠198ه٠٠15+ ركفلا راد , ةثلاثلا ةعبطلا « نآرقلا مولع يف ناهربلا

 : ىضرلا دمحم « ينائسلا

 : هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ « يليهسلا

 .م 19/1  ةيملعلا بتكلا راد :توريب «٠ ىلوألاةعبطلا « انهم قيقحت « مالعإلاو فيرعتلا

 : نيدلا لالج «يطويسلا

 .م1-57٠5١1987 «ةيملعلا بتكلا راد :توريب «ىلوألا ةعبطلا « نيرسفملا تاقبط -

 . م 191/7 ةيفاقثلا ةبتكملا :توريب « نآرقلا مولع يف ناقتالا -

 : ةريمع نب ىبحي نب دمحأ ؛ يبضلا

 ريوصت « اربير .جوو اريدوك. ف قيقحت « سلدنألا لهأ لاجر خيرات يف سمتلملا ةيغب

 , (هثب , د) دادغب ىنثملا

/ 



 ااا ااا ام حا ااا ااا ااا ااا ااا حاحا اح اا احا ااا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 :دمحم ني ديلولا نب دمحم ركب وبأ ؛ يشوطرلطعلا

 م١159 ها «يمالسإلا برغلا راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا «عدبلاو ثداوحلا باتك

 .( يكرتلا ديجملادبع قيقحت)

 : رهاطلا دمحم «روشاع نبا

 .م985١ ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا :سنوت « ريونتلاو ريرحتلا -

 .م1951/ «ةعابطلل يسنوتلا فرصملا :سنوت « بيرقب حبصلا سيلأ -

 : لضافلا دمحم «روشاع نيا

 .م9557١ ؛ةيقرشلا بتكلا راد :سنوت « هلاجرو ريسفتلا

 : يدنرلا دايع نبا

 .(صا1١7)ه١117 ماع «ةيرجح ةعبط « ىربكلا لئاسرلا

 : دمحم نب هللا دبع نب دمحم ركي وبأ «يبرعلا نيا

 برغلا راد :توريب «ةيناثلا ةعبطلا يناميلسلا دمحم قيقحتو ةسارد« ليوأتلا نوناق

 .م٠199 « ةيمالسإلا

 : رجح نبأ «ينالقسعلا

 « ةثيدحلا بتكلا راد قحلا داج ديس دمحم قيقحت « ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا

 .ما1555

 : ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع دمحم ويأ « ةيطع نبا

 برغلا راد :توريب «ةيناثلا ةعبطلا  يهازلا دمحمو نافجالا يبأ دمحم قيقحت « سرهف َض

 .ماق4 «يمالسإلا

 .( (دلجم ١؟) فاقوالا ةرازو ةعبط : برغملا « زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا -

 : يسانكملا دمحم نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ « يزاغ نبا

 . م ١91/8 ؛ءاضيبلا رادلا «يهازلا دمحم قيقحت « يزاغ نبا سرهف
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 50 0 ا 0 0

 : نايحويأ « يطانرغلا

 « ةداعسلا ةعبطم :رصم«فلؤملا سفنل رحبلا نم داملا رهنلا هشماهيو « طيحملا رحبلا

 مه

 : دمحم نب ىلع نب ميهاربإ ءافولا وبأ ءنوحرف نبا

 هشماهبو ه١176١ نورقش ةعبطم : ةرهاقلا ,بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا

 : معنملا دبع «سرفلا نبا

 ةنازخب : طابرلا «ةنوقرم ريتسج ام ةلاسر نايحلا نيسحلا ذاتسالا فيلأت نآرقلا ماكحأ هباتك -

 . بادآلا ةيلك

 .ما6 « يزاغنب ايبيل« ءاسنلاو نارمع لآ يتروس «نآرقلا ماكحأ ب

 : دمحم ني دبع ديلولا وبأ .يضرفلا نبا

 ماقككع ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا :ةرهاقلا ءسلدنألاب ملعلل ةاورلاو ءاملعلا خيرات

 .ما1988ه155/8 « يجناخلا بتكم رشن يندملا ةعبطم :ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا اذكو

 : يتبسلا ىسوم نبا .٠ ضايع يضاقلا

 ةرازو عبط : ةيبرغملا ةكلمملا ,.كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت

 .(ت .د)ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوالا

 : فسوي نب يلع نسحلا وبأ نيدلا لامج « يطفقلا

 بتكلا راد :ةرهاقلا « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت «ةاحنلا ءابنأ ىلع ةاورلا هابنأ

 .م٠96١ ؛ةيرصملا

 : يحلا دبع « يناتكلا

 .م1945-5٠5١؟ يمالسإلا برغلا راد ٠ توريب « ةيناثلا ةعبطلا ؛ سراهفلا سرهف

 ١م



 ل ااا ااا ا حان ا اا احا نا ااا اح احا طا يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا

 : رفعج نب دمحمم  يناتكلا

 .ركفلا راد : قشمد « ةئلاثلا ةعبطلا « يناتكلا رصتنملا دمحم قيقحت ؛ ةفرطتسملا ةلاسرلا -

 .ما1454-ه11417

 . ١1156 ساف «ةيرجح ةعبط « ساف ةنيدمب ربقأ نميف سافنالا ةولس -

 : يزج نبا ء«يبلكلا

 .ماو8 يبرعلا باتكلا راد : توريب« ةعبارلا ةعبطلا « ليزنتلا مولعل ليهستلا

 : هللا دبع ءثونك

 .م٠١1951 يبرعلا باتكلا راد :توريب «ةيناثلا ةعبطلا « يبرعلا بدالا يف يبرغملا غربنلا

 : ميهاربإ نب سايعلا « يشكارملا

 .م191/54 «ةيكلملا ةعبطملا : طايرلا «مالعالا نم تامغأو شكارم لح نمب مالعإلا

 : كلملا دبع نبا « يشكارملا

 . (ت.د) ةفاقثلا راد : توريب سابع ناسحإ .د قيقحت « ةلمكتلاو ليذلا

 : تقؤملا نب دمحم « يشكارملا

 . نيدلجم يف رجحلا ىلع عوبطم . ةيشكارملا ةرضحلا ريهاشمب فيرعتلا يف ةيدبالا ةداعسلا
 : دمحم نب دمحم ضيفلا وبأ « يديبزلا ىضترم

 .ها7 19/11: «ةرهاقلا .سوماقلا رهاوج حرش نم سورعلا جات

 : دمحم نب دمحأ « فولخم نبا

 . (ت . د)ركفلا راد « ةيكزلا رونلا ةرجش

 : يبرعلا نب ركب يبأ « يرفاعملا

 ةرازو عبط : برغملا «يرغدملا يولعلا ريبكلا دبع .د قيقحتو ةسارد( خوسنملاو خسانلا

 .(نادلجم ) م١ 488-ه1 404 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوالا

 م



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنالا 1111 1 1 1001212 1.1ب-ببب

 : دمحم نب دمحأ «يناسملتلا يرقملا

 .م1554 /ها"خ8 رداص راد :توريب سابع ناسح-إ قيقحت « بيطلا حفن 5

 ةيانعب عبط سارهلا مالسلا دبعو بارعأ ديعس قيقحت «ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأ -

 « برغملا « ةيبرعلا تارامالاو برغملا نيب يمالسإلا ثارتلا رشنل ةكرتشملا ةنجللا

 .م1980_-ه156

 : يضاقلا نب دمحم نب دمحأ « يسانكملا

 "هى ءاه 48 «سافب عبط « ساف ةئيدم مالعالا نم لح نم ركذ يف سابتقالا ةوذج -
 1 .ةحف

 ثارتلا راد :ةرهاقلا ءرونلا يبأ يدمحالا دمحم قيقحت« لاجرلا ءامسأ يف لاجحلا ةرد -

 .م 191/١ «ىلوألا ةعبطلا

 : لوهجم فلوم

 نم بيبطو ذاتسأو سردم نم ةيئيرملا ةلودلا يف ةتبسب ناك نم يف بيبللا دصقمو ةينمالا ةغلب

 .م1945١ «ةيكلملا ةعبطملا : طابرلا «روصنم نب باهولا دبع قيقحت «ينيرملا رصعلا

 : نسحلا وبأ ١ يهابنلا

 .(ت.د) عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا :توريب سلدنألا ةاضق خيرات

 :دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش « يشآ يداولا

 .ما٠14 «يمالسإلا برغلا راد : توريب « (جمانرب)

 : ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ ءيسيرشنولا

 ةيانعب عبط برغملاو سلدنألاو ةيقيرفا لهأ ىواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا

 ماؤ١4-ه١15 «ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقرالا ةرازو : ةيبرغملا ةكلمملا « يجح دمحم

 .(ادلجم1١)

 هذا



 ل سا ااا ااا ااا حاحا اا ام اس اح اح ا اح امن اع ع ان ع يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا
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 'آ1طذك 15 ذان0وب ةمعاتلعم اطع 201108158 هع

 1. 1ع لكأ ةجتك عاكلع5 هس ذهاملنعانم» ام اطنخ 16عئواقاتلع ميوعاتعع ةمل مماصأك هدأ 0م اطع

 ءةاللعمعع اطقغ ةانمممرأ ةمل م2087 اك ةمماتعقانمدم , طع ؟عدموصم طعطتمل ذاك طبع صانمم

 01مل
 . طابرلا ةينسحلا ثيدحلا رادب يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ؛ ثيدحلاو ةيمالسإلا مولعلا يف ةلود ةاروتكد (*)

 ىلا/



 0 2722 و ب و و د رم وع يمنا يدلل ا يمد ديدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلادنألا

 ةمل امام د عاتممر 15 ءدمأزن طءونمتسود , 0همءاممصعمسا ةهل  لتككدسأو» . 5كهدمع هغ طع

 معمعلعماك هأ اطع نقع 04 اطتق م؟0ععلستع 111 طع ععسصتصعل 2ع طغعزن عع ههدفت0عتعل ع

 ةماتسععو هدم هطتعط اطنق مةهعانعع طهل هعتعتمسةاعل.

 2. 1ع 5هعممل ةعاك ن2عمالع5 اطع معاطملك 200هماعل طزن طع زدعتوممتلعماق ذص طع

 0ل0عدسم ءصامأتمد 01 طع مءةعأاتع

 3. "1ع اطتعل كاتماناقاعم اطع مصلتغمدق ؟عواتتمعل 2ع طع مههعانمع 0 طع 1ععدللإت ةععءعواقطاع

 (0 طع ةطقتت'ةطر .

 4. "1ع ؟هاتيتط ةسعلك م20]ءءاق طع ةاقصعع 04 اطغ ةانعكمن0عاداك :ةعدملتصسع طع مهمعانعع

 عاطعت ز( 735 30ءعماقسعع هان [عزةءاتمال .

 5. طع ةكاط ةنعتح داس0165 طع هللععأ هآ اطع ميوعاتعع 01 1عهءامطدط هن هاطعع عتساتتعك ةضل

 10عةلتان 5.

 6. 1ع ولرعاط هلق آمعاس لعد طع ةطمتعمتستم عد (طقغ ةمدطع 5ءطماةت5 ةاوعطعل 1م طع 1اععقت

 منهعاتعع 01 101 10طدط .

 7. "1طع ععانعماط 1ك 3 كاتستسقتاإل 01 طع 067ء1ممتعمأا 02 طع ةالدلتلت انك ممتتن0ء2عع طقوس علت

 اطع م20ءعلسععد 01 اطع م3عانع6 .
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 تاءانطعلاو تاسلقتلا نش نور: نسلدنألا) ٠ بت دنت انت نال ا عا تل ردا لع و وال يح ممم

 : يعوضوم ديهمت

 . هب مهتلص تعطقنإ ام بهذملا اذه يأر ىلع اهلهأو سلدنألا ىلإ يكلاملا بهذملا لصو ذنم
 هتلمحل اورصتناو « هل اونكمو هنع اوعفادو « هبحاصيو هب اوّلعت لب « هنع يلختلاب مهسفنأ مهتثدح الو
 يسلدنألا بعشلا نم عامجإلا اذه زوحيو ةقثلا هذهب ىظحي نأ بهذملا اذهل ناكامو « هيرشانو هتاعدو

 عم مجسنيو « مهتاجاح يبليو « مهتبغر عبشي ام هدعاوقو هئدابم يف اودجو مهنأ الول .ةصاخو ةماع

 فارعأب ذخأيو « عقاولاب دتعي « يملع هقف وه هنع فورعم وه امك يكلاملا هقفلاف « بجعاالو

 . هلعاوق لجأ نم يه يتلا ةلسرملا حلاصملا ىلإ دنتسيو « مهتاداعو سانلا

 « ةأيهم سوفنلا دجو امنإو « كلذ هل ناك امو - ليق امك  ناطلسلا ةوقب بهذملا اذه رشتني ملو

 « هتابغرو هحماطم عم قئاعتو « هتاعلطتو بعشلا اذه تاساسحإ عم بواجتف « ةحتفتم ناهذألاو

 . عانتقالا لصحيل عانقإلاو بواجتلا متيل ةمءالملا رصنع رفاوتي نأ يفكيو

 نم ةرضاح لك يف ةيملعلا حورصلا هل اوديشف مهرودص هل تحرشناو « مهبولق هل اوحتف اذكه

 سلدنألا ضرأب بهذملا اذه طبترا ىتح« هيف فيلأتلاو هرشنو هتسارد ىلع اولبقأو « مهدلب رضاوح

 يمالسإلا دوجولا لاوط ززعتتو ومنت تكفنا ام ةيلدج ةقالع كلذ نع تدلوتو لولعملاب ةلعلا طابترا

 . رايدلا هذهب

 ركفلا ةيرح هسفنل قلطأو ةفرعملا تالاجم نم لاجم ام ريغ يف عدبي يسلدنألا هيقفلا قلطنا اذكهو

 اقفأ ناك ذإ هترصاع يتلا ممألا نيب اهريظن لق ةراضح عدبأف؛ غوبنلا عيباني هيف ترجفتو ثحبلاو

 اذه يف اهب رم يتلا روصعلا كلحأ يف ىتح فقوتي مل مامألا وحن هريس لصاوي ركفلا اذه لظو

 عدبيل ؛ رارصإ يف ملقلا قشتمي يسلدنألا هيقفلا لظ« ريصنتلاو طوقسلا ةاسأم دعب ام ىتحف ؛ رطقلا

 رشاعلا نرقلا نم انتلصو يتلا قئاثولا كلت يف هدجن ام وحن ىلع ةكيكر ةيبرعبو ةئيجه ةغلبولو

 . يرجهلا

 تاينقتلا نم اهل اوطبنتساف « مهعمتجم عاضوأو « مهتنمزأ لاوحأ رطقلا اذه ءاهقف ىصقت دقل

 اذه سيل « عاضوألاو فقاوملاو ثادحألا قئاقد نع فشكي ام « اهاوتسمو اهلاوحأو اهفورظل ةمئالملا

 « لبقتسملاوحن ةبقا ةيؤر يف مهنامز دودح اوزواج « تايئزج نم هوصقت اميف مهنإ لب « بسحف

 ئراوط ةهجاومل ةبسانم اماكحأ يعدتست ةئراط فورظ نم ةمألا ههجاوت نأ عقوتي ام اوردُق ثيحب
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 1 اح دا دول وق ا اب 301 د 3ع رن دما د هوا وا ديدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 لاحلا عقاول بيجتست بهذملا دعاوق ىلع اهل ماكحأ طابنتسا يف اودهتجاف « ثداوحلاو فورظلا

 طبضل ًالفاح ًالجس فيلآتلا هذه تءاجف « ةماعلا ةحلصملا ىلإ كلذ لك يف نيرظان « ةئيبلا تايضتقمو
 ًايسايس ةمالا هذه ةايح عبتت ىلع اهقدصأو قئاثولا حصأ اربتعت ثيحب « ايندمو اًينيد « دلبلا اذه خيرات

 . سلدنألا يف مالسإلا ةلود اهب ترم يتلا روصعلا فلتخم يف اًينارمعو اًيراضحو اًيداصتقاو

 جرد يتلا تاداعلاو ديلاقتلا قئاقد نم ًاريثك لجسي نأ ىلع ًاصيرح ناك يسلدنألا هيقفلا نأب كلذ
 ىرخأ تالاجم يف هسفن رشحي نأ هلولحي يعرش مكح نع ثدحتي ذإ وهف « يسلدنالا عمتجملا اهيلع

 وهو « ةيراضحلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا اياضقلاو ةيخيراتلا رهاوظلا نع ثيدحلا ىلإ هملق هب حمجيف
 ةلزعنم « راوسألا لخاد ههقف بتكي نكي ملف « اهطسو يف شاع يتلا ةيميلقإلا ةئيبلاب ًارئأتم ناك كلذ يف

 هو -

 هودميل نييفرحلاو عانصلا لئاسي قوسلاو عراشلا ىلإ لزني ناك امنإو « ةايحلا نع ًاعطقنمو سانلا نع

 . ةيمويلا مهتايح يف مهفداصت يتلا مهلكاشم هيلع اوضرعيو « مهتيضقأب
 « رظنلاو ةفرعملا بابرأب نوُمسُي نم ىلإ هتاداهتجاو هئارآ ليجست يف عجري هيقفلا ناك ام ًاريثكو

 اهقفو يرجت يتلا تاداعلا ىلإ ماكتحالا ىلإ عجري اميف مهيأرب ذخأيف « لماعتلا يف مهتاداع نع مهلأسي

 يعامتجالا عقاولا لجسي نأ يغبني « هقفلا وه كلذكو « هتافنصم يف طسولا اذه عبطناف « مهتالماعم

 سانلا عم شيعي « عمتجملاب ىيحي وهف « عمتجملا هب رثأتي امب رثأتت ةيعامتجا ةدام الإ هقفلا سيلو ةمألل

 ثيح درفلا عم وه : تلق تئش نإو ةايحلا قفارم رئاس يفو عنصملاو لقحلاو دجسملاو « قوسلا يف

 .2 . دجوي

 فارعألاو ديلاقتلاو تاداعلل حسف هنأل 2 يعامتجالا عقاولاب ًاقاصتلا رثكا عيرشتلا اذه ءاج مث نمو

 عجري ًايعيرشت ًاردصم ادغ يذلا لمعلاب فرعي حبصأ ام ىلإ اهب ىقتراو « هلوصفو هباوبأ نيب ًاعساو ًازيح
 الو « ةنسلا تباث نم الو « باتكلا نم صن اهيف دري مل يتلا اياضقلا يف ةنومّكحي نوتفملاو ةاضقلا هيلإ

 : لمعلا ىنعم

 ضعب يف روهشملا وأ حجارلا لوقلا نع لودعلا : وه ءاهقفلا دنع يأرلا هيلع رقتسا امك لمعلاو د

 رايتخا١ : وه وأ ةيعامتجالا اهتلاح هيضتقت امو ةمالا ةحلصمل ًايعر اهيف فيعضلا لوقلا ىلإ لئاسملا
 . «كلذ ىضتقا ببسل هب ملعلا ىلع هرايتخا دعب نيتفملاو ماكحلا ؤلامتو . هب ءاتفإلاو مكحلاو فيعض لوق

 ىلإ ةاضقلا ضعب دمعيف « بهذملا ءاهقف نيب فالخ اهيف نوكي لئاسملا ضعب نأ : كلذ حاضيإو

 يف فرع نايرج وأ « ةئتف فوخ وأ ؟ ةدسفم ءردك بابسألا نم ببسل روهشملا فلاخي لوقب مكحلا
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 500 ا ا 0000101000

 يذلا بجوملا ماد ام هب يدتقيو هدعب نم يتأيف « ةحلصم قيقحت وأ ؛ فرعلا اهدنتسم يتلا ماكحألا

 ءردل فيعضلاب لمعلا ناك اذإ هنأل ؛ يكلاملا بهذملا لوصأ ىلع ءانب اذهو « ًامئاق فلوخ هلجأل

 رابتعا يف هلصأ ىلع وهف « ةحلصم بلجل ناك نإو « عئارذلا دس يف كلام لهأ ىلع وهف ؟ ةدسفم

 . اهيلع هقفلا ينب يتلا لوصألا ةلمج نم هنأل , فرعلل ةبسنلاب نأشلا اذكو « ةلسرملا ةحلصملا

 تاياورلا ضعبل بهذملا خويش تارايتخال دانتسالا « روهشملا كرتو ذاشلاب لمعلا ءادتبا لصأو

 « ةحلصملا هتضتقا امل اهب ملعلا مهرايتخاب بجوو روهشملا نع اهيف اولدع لارقألا ضعبل مهحيجرتو
 ًاحتاف « روجفلا نم اوثدحأ ام ردقب ةيضقأ سانلل ثدحت 9 زيزعلا دبع نب رمع لوق كلذ يف مهدنتسمو

 . عمتجملا ةغبصب اهغبصو ماكح.الا يف روطتلا باب كلذب

 بهذم لخاد مهسفنأ اونجس امل ةيكلاملا ءاهقف نأ ىلإ ملعلا مايق يف ببسلا ءاملعلا ضعب يزعيو

 دامتعاب اهيلع بلغتلا اولواحف « دحاولا بهذملا يف لاوقألا ددعت ةلك ثم مهتهجاو « هنودعتي ال دحاو

 جرح هيف نوكي نأك « رخآ حجرم هضراعي دق روهشملاو حبجارلا اذه نكلو « روهشملاو حجارلا لوقلا

 حجارلا وأ روهشملا ةفلاخمل ءاهقفلا أجليف « هوداتعا ام وأ مهفارعأ فلاخي وأ سانلا ىلع ةقشمر

 ةليح يهو « روهشملا وأ حجارلا نم ىوقأ هب ملعلا نايرجب حبصيف فيعض رخآ لوق ىلإ نودنتسيو
 . عورفلا لئاسم يف ةيهقفلا ءارآلا براضت ةرثك ةأطو نم فيفختلل اهيلإ اوأجل ةعراب

 ءاهئيدو اهملع يف ةمألا مسج يف لصح يذلا رقهقتلا ىلإ كلذ يف ببسلا رخآلا ضعبلا يزعي امك

 يف راكفألا فعضتف « ةلودلاو ةسايسلاب طابترالا نم ماكحألل امل « اهباصأ يذلا ناوهلاو فعضلاو

 . كلذل ًاعبت طابنتسالاو داهتجالا

 روهشملا عم يشمتلا عيطتست ال فعضت امدنم نكلو , اذه لثمل أجلت ال اهتمظعو اهتوق دهع يفف

 حجر كلذل . اهبرشمو اهبهذم قفاوي ال هيلع اهيشمت ناك الإو « ماكحألا لئاسم ضعب يف حجارلا وأ

 عيرشتلا نم عونلا اذه راصف « كلذ لاحلا ىضتقا املك ةفيعضلا لاوقألا ضعب عم باهذلا ةمئألا ضعب

 : لمعلا اذه ةياديب

 تاذلاب ةبطرقبو سلدنألا ةريزجب أدب ةفيعضلا لاوقألا هذهب ملعلا اذه ءادتبا نأ ًايخيرات فورعملاو

 رارسأ ىلع مهعالطاو ملعلا يف مهقوفتل ًارظن ماكحألا ريوطت ىلع مهريغ نم ردقأ اوناك اهءاملع نآل

 : مهريغ نم رثكأ جيرختلاو حيجرتلا ىلع ةردق مهل ناكف يكلاملا هقفلا

1١ 



 0 ا ل و اوس كا تأ ومو توات يدب ديدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 يف نولوقي مهنإ ىتح برغملاب ةجح اهلمع ناك ةبطرق رمأ مظعل هنأ ملعا ١ بيطلا حفن يف ءاج

 عمتجي مل ام مالعألا ءاهقفلا نم اهيف عمتجا ةبطرق نألو , )١( «ةبطرق لمع هب ىرج امم اذه : ماكحألا

 نم هقفلاو ثيدحلا بلط يف ةلحرلا تناك اهيلإو ءاملعلا عمجمو سلدنألا ةرضاح تناك ذإ « اهريغ يف

 . برغملاو سلدنألا تاهج رئاس

 نأ ةيخيراتلا عئاقولا ضعب نم جتنتسي يذلاو « لمعلا اذه هيف أدب يذلا خيراتلا طبضلاب فرعي الو

 : رومأ كلذ ىلع لديو يرجهلا عبارلا نرقلا يلاوح ناك كلذ

 «كلام لاوقأ ةعباتم ىلع ةصيرح تناك اهتزعو اهتمظع جوأ يف تناك امدنع ةيومألا ةلودلا نأ )١(

 لاوقألا اودلقي مل_كاذ ذإ ةمئألا نأ. هذه مهتلاح يضقتف « هنع جورخلا مدع يف اهتاضق ىلع ةددشم

 هقفلا نأ مولعملا نمو « اهئاملع ىلإ فعضلا كلذ ىرس « ةلودلا ىلإ فعضلا بد امل نكلو « ةفيعضلا
 اذه ناكو « لولعملاب ةلعلا طابترا عمتجملاب عيرشتلا طبتري ذإ « عمتجملا رئأتب رثأتت ةيعامتجا ةدام

 . يرجهلا عبارلا نرقلا يف يستدنألا عمتجملا باصأ يذلا فعضلا

 نايرج ىلع صن ماكحأ يف ىروشلا باحصأ دحأ (ه194 :ت ) يدنهلا نبا مامإلا نأ ثبث (1)

 هلبق مكحلا ناك دقو « ال مأ ةلكشم ججحلا كلت تناك امفيك همصخ ةخسن مصخلا ءاطعإب لوقلاب ملعلا

 اذه نأ فورعملاو « ةلكشم تناك اذإ الإ خسنلا ىطعت ال نأ وهو « روهشملاب ةلأسملا هذه يف يرجي

 . يرجهلا عبارلا نرقلا يف شيعي ناك ملاعلا

 (") ةطلخلا ةلأسم يف لمعلا هب ىرج امب ذخأي ناك ( ه 1١١5 : ت ) ةبابل نبا مامالا نأ اضيأ تبث (9)

 . كلذك عبارلا نرقلا يف شيعي ناك اذه ةبابل نبأو « اهريغو

 هبهذم رثؤي ناك (ها" 00 : ت) يطولبلا ديعس نب رذنم يضاقلا نأ "”ضايرلا راهزأ يف درو ام (5)

 ىضق ةموكحلل سلج اذاف « هيوذو هسفن يف هب ذخأيو « هتلاقمب جتحيو « هبتك عمجيو « يرهاظلا

 مولعمو « هتكلمم لهأ ناطلسلا هيلع لمحو مهدلب يف ملعلا هيلع رقتسا يذلاب هباحصأو كلام بهذمب

 ,(4) ما 9 ةنس تناك ةبطرقب ىضاقلا اذه ةيالو نأ

 . 0 «بيطلا حفن 000(

 دنع قاقزلا ةيمالل يدواتلا حرش : يف ةطلخلا ىنعم رظناو « ١1951 ص هراثآو هتايح ريبكلا نوضرع نبا : انباتك رظنأ 2
 .«فسوي ةدلبب نكل ةطلخ الو» : هلوق

 . 598/7٠ ضايرلا راهزأ :رظنا قول

 . 74 ص ايلعلا ةيقرملا :رظنا (5)
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدتألا 2-2-2-2 22222222220222 02220 20 2 ل مسعد ه عل

 لاحلا ىضتقا املك لئاسملا ضعب يف ددجتيو « لاوقألا كلتب ثدحي لمعلا اذه لازي ال مث

 هب ىرجام ١ ةظفل تناك ىتح لوألا هفصن الإ نرقلا اذه نم يضمي دكي مل ثيحب « كلذ ةحلصملاو

 نباو يدنهلا نبا تافلؤم يف دجنف « مهيواتفو مهبتك يف ةثوثبمو « ءاهقفلا ةنسلا ىلع ةيراج « لمعلا

 ًاليلق الإ نمزلا يف يضمن الو « اهيف لمعلا نايرج ىلع اوصن لئاسملا نم ًاريثك امهبارضأو راطعلا

 عومجم ىطغ ام راشتنالاو عويذلا نم راص « لمعلا » اذه ىرن ىتح يرجهلا سماخلا نرقلا ىلإ لصنو

 امك « اهب ىرج لمعلا نأ ىلع هلئاسم نم ةلأسم لك يف صن ًاباتك فلأ مهضعب نإ لب « ءاهقفلا فيلآت

 باتع نبا تافلؤم يف ماكحألا لوثم هباتك يف (ه414 :ت ) يجابلا ديلولا يبال ةبسنلاب نأشلا وه

 يتلا (ه 8194 :ت) مصاع نبا ةفحتك ماكحألا بتك نماهريغو (ه487:ت) لهس نباو (ه218:ت)

 . لمعلا ركذ نم اهيف رثكأ

 ةلأسم نيرشعو نيتنثأ يف ىرج هدهع يف لمعلا نأ (ه107:ت) ماشه نبا ديلولا وبأ انئدحيو

 . © اكلام اهيف اوفلاخ ةعبرأ اهنم مساقلا نباو كلام مامإلا بهذم سلدنألا لهأ اهيف فلاخ

 : لمعلا تابثإ يف ءاهقفلا جهنم

 ملاع لوقب تبثي لمعلا نايرج نأ ىلإ مهضعب بهذف « اهب تبثي يتلا ةيفيكلا يف ءاهقفلا فلتحخا دقل

 دبال هنأ ىلإ رخآ ضعب بهذي امنيب « دحاولا ربخ هيف يفكي يذلا ربخلا باب نم هنأل ؛ هب قوثوم دحاو
 : ءاملع ةثالث ةقفاوم نم هتابثإل

 صنب تبثي لمعلا نأ همالك يف درو ذإ (ه11/6١ : ت) يلالهلا سابعلا وبأ هيلإ بهذ لوألا يأرلاو

 . (ه١11١1 :ت) يملعلا فيرشلاو (ه7١ 547 :ت) ينازولا يدهملا كلذ يف هعبتو :("”هب قوثوم ملاع

 تبثي يكل لمعلا نأ ىري يذلا (ه1715) يساملجسلا ققحملا هيلإ بهذ دقف « يناثلا يأرلا امأ

 يلوسلا ىلع يبأو (ه110١ :ت) ينوهرلا خيشلا يأر وهو « ةاضقلاو ءاملعلا نم ةثالث قافتا نم دبال

 , 9(حا؟همخ:ت)

 رظناو ؛1417 ص «يكلاملا بهذملا يف فرعلا انباتك :رظنا . . ريثك يف هوفلاخ لب « طقف ةعبرأ يف هوفلاخي مل (0)

 انكملا يضاقلل سلاجملا باتك؛ ةريخألا ةحفصلا . ىفيفملا هباتك يف ماشه نبا اهركذ يتلا لئاسملا

 يدواتلل ةفحتلا حرش ىلع ينازولا يدهملا ةيشاحو ١/ 5 ٠ , سانلا سايك ةفحتو « ١75 ص رصبلا رون :رظنأ (1)

/11. 
 . ١/ 7١ ةفحتلا حرش يف ةجهبلا :رظنا (0)
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 هدر مسرد و جك داق اج صاع سرحان كس 0 هاد احا ملدا ل تك 2 د15 د حد تاك حاملات داع باد يامال جابو اف لديدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 ةربخ ال نمم لودعلا ماوع لوقب تبثي ال لمعلا نأ» (ه117١1 :ت) ةرايم خيشلا ركذي قايسلا اذه يفو

 نم هب ىتفأ وأ هب مكح نمع هتلأس اذإف ٠ اذكب لمعلا ىرج  هريغ نع ًالضف  ذاشلا وأ ررهشملا ظفلب هل

 . 00 «يعرش مكح نع ًالضف ٠ ربخلا قلطم هب تبغي ال اذه لثم نإف , لزلزت وأ فقوت ءاملعلا

 هب ىرج لوقلا اذه مهلوقب ةمئالا دارم نأ ١ يئاتتلا ىلع هتيشاح يف يصامرلا ىفطصم خيشلا لقنو

 .37(2( هب مهمكح رمتساو ةمتالا هب تمكح هنأ , لمعلا

 لمعلا هب ىرج يذلا لوقلا ناك ولو ٠ حجارلا ىلعو روهشملا ىلع مّدق لمعلا هب ىرجام تبث اذإو
 -مدقتملا فالخلا ىلع_ةئالث وأ هب ةاضقلا دحأ مكحو فيعضلا لوقلاب لمعلا نايرجف فعضلا ةياغ يف

 . حجارلاو روهشملا ىلع مدقيف ٌةوق هيطعي
 ةمئألا نم نوكي نأو « ًارئاج الو ًالهاج ال الدع ًاهيقف نوكي نأ هب مكح يذلا يضاقلا يف طرتشيو

 تاحجرملا اهنم يتلا هتلدأب هب لمع يذلا لوقلا ناحجر هل نيبتي ثيحب حيجرتلا يف مهب ىدتقملا

 ذإ « حجرم ريغب فيعضلا وأ ذاشلاب ذخألاو روهشملا كرت زوجي الف الإو « ءاملعلا ىدل ةروكذملا

 2١. يتفملا ةبوقع بجوت روهشملا ريغب ىوتفلا

 نال « هب لمع ام حيجرت هجو نيب ىوتفلا دهتجم هيف لوقب ىرج اذإ الإ دمتعي ال لمعلا نإف « هيلعو

 ةبتر يف وه ام زيميو اهيلإ ةعيرذ وأ ةدسفم وه امو « ةحلصم وه ام زييمت ىلع ردقي يذلا وه دهتجملا
 نيدلاوأ سفنلا ىلع ةظفاحملا هيلإ تأجلا امف « تانيسحتلا ةبتر يف وه امو تايجاحلا وأ تايرورضلا

 . تايجاحلا ةبتر يف ناك ام اذهب قحليو « تايرورضلا ةبتر يف وهف لقعلا وأ ضرعلا وأ لاملا وأ

 لمعلا اذه رصقي نأ طرشب « لمعلا هب ىرج ام مدقيف « لمعلا هب ىرج ام عم روهشملا ضراعت اذإو

 هيدل ضراعت اذإ يضاقلاف ةنكمألاو فارعألا عبتي لب « دلب لك معي ال لمعلا نأل ةدح ىلع ةدلب لك ىلع

 نم دصقمل فيعضلاب لمعلا نايرج نأل ؛ هدلب لمع هب ىرج ام مدقي « لمعلا هب ىرج امو « روهشملا

 لاوقألا توتسا نإو « امتح روهشملا هيلع مدقيف هدلب ريغ لمع هب ىرج ام امأ « احجار هريصي دصاقملا

 . 22١ اقلطم لمعلا هب ىرج ام مدق ةرهشلا يف

 . ١7١5 ص «ءرصبلا رون :رظنا ع(

 . 0/١ ص سايكألا ةفحت : رظنأ فل

 )٠١( ,ةجهيلا :رظنأ ١/77 .
 ) )1١يرزوتلل ماكحالا حيضوت ١/77 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدلآألا 2222-2-02 02 ل ع عد ل عع ع

 . (ه٠7١ :ت ) يتالولا يزعيو « ةفيعضلا لاوقألاب ذخألاب ءاهقفلا نم نورخأتملا رثكأ دقو

 « عئارذلا دسو « دئاوعلا « ةلسرملا حلاصملا ىلع اهانبم رثكأ نيرخأتملا ىواتف نأ ىلإ كلذ يف ببسلا

 , 231 اضراعت اذإ نيررضلا فخأ باكتراو « ررضلا ةلازإو

 عرفلاو « نامز نود نامزو « رخخآ نود دلب يف دجوي فرعلا نأل ؛ مدعنتو دجوت لوصالا هذهو

 . اهيلع ينبملا مكحلا دقف تدقف اذإ ةلسرملا ةحلصملا اذكو « مدعو ًادوجو هعم رودي هيلع ينبملا

 عورفلاو رخآ دلب يف ةعيرذ نوكي ال « دلب يف ءيش ىلإ ةعيرذ نوكي ءيش برف « كلذك عئارذلا دسو

 . 237 مدعو ًادوجو كلذ عم رودت

 هيلع تينب يذلا اهلصأ رظنب ىتح دحأل نيرخأتملا لزاونل ءاضقلا الو ءاتفالا زوجي ال : اولاق اذهلو

 نيب زيمي ال نمف « ًامكح ةلزانلل سمتلأو اهاقلأ الإو « هب ىتفأ ًايقاب ناك اذإف ؟ ال مأ قاب وه لهو ؟ وهام

 نيد يف ىوتفلا الو ءاضقلا هل زوجي ال « اهل فلاخملا نم دعاوقلاو « لوصألا ىلع عورفلا نم يراجلا

 امأ «ةدسفملا نم ةحلصملا كاردإ ىلع نوردافلا مه مهنأل ؛ حجرتلاو رظنلا لهأب اذه اوصخو « هللا

 . كلذ كاردإ مهناكمإب سيلف نيدلقملا نم مهريغ

 : لمعلا طورش

 نوكي دقف « حجارلا وأ روهشملا ىلع مدقي ىتح اعرش ًاربتعم نوكي لمعلا هب ىرج ام لك سيلو

 « مهلهجل امإ « ماكحالا هيجوت ةيلهأ مهل سيل صاخشأ نع رداص وهو لمعلا هب ىرج لوقلا

 .هب لمعلا نايرج توبث )١(

 .( ةيناكملا ) يحاونلا نم ةيحانب ًاصاخ وأ ًاماع هنايرج لحم ةفرعم (1)

 َ نامزلا ةفرعم (9)

 . حيجرتلا يف مهب ىدتقملا ةمئألا نم « لمعلا كلذ ىرجأ نم نوك ةفرعم (5)

 . هلباقم ىلإ روهشملا نع اولدع هلجأل يذلا ببسلا ةفرعم (6)

 .( صاخ طوطخم ) يتالولل فاصنألاو لدعلا ماسح (1؟)
 . هسفن ردصملا (1)
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 لام ل تاس نا ماج م ع اح اح سن تام ل نا حاج ماب مانع ع طع اح م تاع اس ناجح ع حام ماع تاع ل ناس نان ع ع تع م اس كلديدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 : لاقف« يطيقنشلا يلالغألا ةغبانلا خيشلا طورشلا هذه مظن دقو

 لمه ريغ ةسمخ رومأ هب لمعلا ىرج يذلا ميدقت طورش
 لمهناام هنمف لوقلا كلذب لمعلا ءارجا تروبيث اهلوأ

 ناكملاو نامزلاةفرعم نامزلي ثلاشلاو يناشلاو

 اصيصنت نمزوأدلبب اصيصخت وأ ًاميمعت ىرج لهو
 ةنمزالا يفاذكو معيدقو ةنكمأب لمع صخيدقو

 لمعوالوق ءادتقالل الهأ لمعلا ىرجأ يذلا نوك اهعبار

 بابل يفةئيعماهنأف  بابسألاةفرعماهسماخ

 اهيلع ىنبي ةيلقن ةيضق لمعلا ىرج اذهب ةنيعم ةلأسم يف لئاقلا لوق نأ لوألا طرشلا طارتشا هّجوو

 . حجارلاو روهشملا ةوق يف حبصي ىتح حيحص لقنب اهتابثإ نم دبالف « يعرش مكح

 تأتت مل « لمعلا هيف ىرج يذلا نامزلا وأ لحملا لهج اذإ هنإف « ثلاثلاو يناثلل ةبسنلاب امأو

 تبث اذإف « تايصوصخ ةنمزألل امك تايصوصخ ةئكمألل ذإ « هيلإ هتيدعت داري يذلا لحملا ىلإ هتيدعت

 ام لثمب ذخأت نأب مهب ءادتقالا انل زوجي الف ام ةيضق يف ام نامز يف مهلمع ىرج دالبلا نم ةدلب لهأ نأ

 . اهريغ يف رفاوتت الو كلذ يف ةحلصم مهل نوكي دق ذإ «رياغم نامز وأ دلب يف هب اوذخأ

 نم فرعي مل اذاو « هارجأ نمل ًاديلقت « لمعلا هب ىرج امل دلقملا نم لمعلا ناف « عبارلا طرشلا امأ

 « يعرش بجومل ال هروج وأ هلهجل حوجرملاب ةاضقلا ضعب لمع امبر ذأ « هتيلهأ تبثت مل « هارجأ
 . لهجلاو روجلا يف ديلقتلا زوجي الو « لمعلا هب ىرج لاقيف « كلذ وحنب هدعب نم هعبتيف

 نوكي نأ زاوجل « هتيدعت تعنتما « لمعلا ىرج بجرم لهج اذإ هنإف « سماخلا طرشلا نع امأو

 .2'؟!هيلإ هتيدعت ديري يذلا دلبلا يف ًافورعم بجوملا

 : يه ةثالث أطورش الإ لمعلا نايرج يف طرتشي مل ينازولا يدهملا خيشلا نأ ىلع

 . هب ىدتقي نمم ردص روكذملا لمعلا نوك(١)

 . لئاسملا يف نيتبثتملا لودعلا ةداهش تبغي نأ (؟)

 . 39/١ يساملجسلل؛ ساف لمع حرشو ؛ ١5 ص , بائعلا مقرو ؛ 17” ص رصيلا رون : رظنا 262

 ىف



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 02 22202 محلل هع م عم م نس عد عع عع

 . 279 اذاش ناك نإو عرشلا دعاوق ىضتقم ىلع ًايراج نوكي نأ (؟)

 : لمعلا نم ءاهقفلا فقوم

 مهفقوم اهلالخ نم ىرنل صوصنلا ضعب ضرعتسن نأ يغبني لمعلا نم ءاهقفلا فقوم فرعن يكل
 . ءاتفالاو ءاضقلا ناديم يف هيلع اورج يذلا ثدحتسملا ردصملا اذه نم

 يهن ٠ هدلب لهأ لمع هيلع روهشم بهذم ىلع يضاقلا ناك نإ ١ (ه575:ت) يرزاملا مامإلا لوقي

 هجورخ نوكي نأ ةمهتل هنع جورخلا ىلإ هداهتجإ هيلإ هادأ (دهتجم ناك نإو ؛ بهذملا كلذ نع جورخلا نع

 )3١(. نعش وأ ىوه

 يغبني الف ءاملعلا ضعبل لوق ىلع سانلا لمع ناك اذأ ١ (ها/47 : ت) بل نب ديعس وبأ لوقيو

 , 210 « هتهارك يف فالخلا ناك نمل اميس ال هراكنإ

 حجري امم لمعلا هب ىرج ام نأ ىلع ةئطاوتم نيرخأتملا صوصن نأ) (ه/49 : ت) نوحرف نبإ ررقيو
 ال » هنأ يرجهلا نماثلا نرقلا ءاملع نم يسودبعلا هللا دبع يبأ خيشلا نع لقنو , 140 «فيعضلا لوقلا هب

 ذاشلاب لمعلا ىرج نإف ٠ مهنيدو مهملعب قوثوملا نم لمعلا هب ىضم امب وأ روهشملاب الإ يضاقلا يضقي
 2110 (ةحداق ةبير هدلب لمع نع يضاقلا جورخ يصاخّملا يضاقلا ربتعاو .روهشملا كرتو هب يضق

 : لاق دقو . "7 بهذملا لصأ ارفلاخ نأو مهلمع ىلع نوكرتي سانلا نأ ىري يبطاشلا مامإلاو

 ناك نإو امهدحأ ةقفاوم ىلع سانلا لمعيف نالوق اهيف بهذملا ءاملعل نوكي ةلزان لك يف يدنع ىلوألا»

 مهئاف ٠ لمعلا هب ىرجو ؛ لوألا نمزلا يف هودلق مهنأ ىلع اورجي نأو ٠ مهل ضرعي ال نأ رظنلا يف أحوجرم
 .يريغ كلذ يف ينفلاخ امبرو» ماصخلا باوبأل حتفو ؛ ةماعلل شيوشت كلذ يف ناك كلذ ريغ ىلع اولمح نإ

 )١(. «ةوسأ هيف يلو , هب لوقلا نع يندصي ال كلذو

 . 5117 ص. قاقزلا ةيمالل يدراتلا حرش ىلع ينازولا يدهملا ةيشاح 206(

 . 486١ مقر طابرلاب ةينسحلا ةنازخلا طوطخم اهمظان دول ةقحتلا حرش :رظنا (11)
 . ؟ ةمزلم " ص« قاوملل نيدتهملا نئس :رظنا (10)
 . شيلع ىواتف شماه ىلع 58/١١ ةرصبتلا (1)
 . 7117 ص. قاقزلا ةيمالل يدواتلا حرش ىلع ينازولا ةيشاح _(14)

 . 4 ةمزلم ١ ص « يدتهملا نئس قرف
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 لاا اا ا ا ا اح ال ااا ااا ااا ا ا ااا ا ا حا اا ااا ا ا ا حاحا ديدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 )دب نظلا ةءاسإ بجوم هنع هجورخ نأو . هدلب لمع عابتا همزلي يضاقلا نأ ةرايم خيشلا لاقو

 , ًافيعض ناك ولو هيلع يدامتلاب ةرهشلا ىلإ هريصمل روهشملا ىلع مدقم لمعلا نأ» يساملجسلا ركذو

 . "7 'ةحرج مهيف تناك الإو مهدالب يف تبث اذإ هنع اوجرخي الأ ةاضقلا ىلع بجيو

 , مكحب صنلا نوكي اميف ىوتفلا يلع بعصي تلزام ١ هلوق جارس نبا نع يسافلا يبرعلا لقنو

 جارس نبا خيشلا ىلع بعص ام هنأب كلذ ىلع يسافلا يبرعلا قلعو « 247 « هفالخ ىلع راج لمعلاو
 هل لمعلا هب ىرج ام نإ ١ اضيأ لاقو "* لمهي ال بناج هل هنوكو « لمعلل ةاعارم الإ ركذ اميف ىوتفلا

 ضرعتلاو ٠ هيف نعطلا يغبني الف ٠ نيرخأتملا نم جيرخت رهف نيمدقتملا نم اصن نكي مل نأ دنتسم
 .هفيصن الو مهدحأ دم غلبن ال نحنو. انوقبس نيذلا خياشملا نم هب لمع نمل ءاردزإ كلذ يف نأل ؛هلاطبإل

 نبا ندل نم بهذملا ءاملع لزي ملو . ءاملعلا نم فلس نمب نظلا ءوسل قيرطو ةماعلل شيوشت كلذ عم هيفو
 . هدعاوق ىلع نونبيو ٠ هلاوقأو بهذملا تاياور ىلع نوسيقي نيلصحملا انئاملع نم نيرخأتملا ىلإ مساقلا

 ىلع لخؤي ناك هنأ» يسافلا رمع لقنو « '0«كلذب مكحلاو ايتفلاو ملعلا نوريسبو ٠ هلوصأ ىلع نوعرفبو

 دحاو ريغ ىتفأ دقو ٠ مهدوهع يف كلذ طرتشيو « ملعلا هب ىرج ام ريغب اومكحي الإ ةبطرق يف ةاضتلا
 كل رهظ» اذا (ه57١١ :ت) يناتكسلا يدهم وبأ لاقو 2" « لمعلا هب ىرج ام فالخب هيف مكح ام ضقنب

 . "87 ريبك داسفو ةنتف لمعلا هب ىرج ام كرت نأل , هيلع ماكحألا ءارجإ مزل لمعلا هب ىرج ام هيجوت
 مهل ناكو ؛ ءيش ىلع ساتلل لمعلا ىرج اذإ ١ (ه15١١:ت) يوانسملا هللا دبع وبأ خيشلا لاقو

 يف دروو 257« اروهشم ناك نإو « هريغ ركذب مهيلع شوشي نأ يغبني الف  آفيعض ولو - حصحص دنتسم

 . "0: نكمأ ام يعرش جرخم هل سمتلي نأ يغبني سانلا لمع هب ىرج ام نأ » رايعملا

 نكي مل اذإ لزعي ناك يضاقلا نأ « ءاهقفلا سوفن يف ةيمكاح نم لمعلل ناك ام ىدم فرعن يكلو

 عيب موزل مدعب ىتفأ امدنع (ه 417/7 :ت) يروقلا ظفاحلل ثدح امك « لمعلا هب ىرج امب مكحي

 . ١754 ص «ءرصيلارون ؛ يلالهلا قفز

 . ةصاخلا يتطوطخم « قلطملا لمعلا « يطابلا (11)
 . فيفللا ةداهش ىف دييقت ؛ يسافلا يبرعلا 222

 يف . هسفن ردصملا )١0(
 )١( هسقن رذصملا .

 . ةيرجح : ط ١١5 ص ةيقاقزلا حرش 2027

 . 7١/١ ةدوس نبال ةفحتلا حرش ىلع ينازولا يدهملا ةيشاح :رظنأ (1)
 .778/7 ١ سايكألا ةفحت : رظنأ )١9(

 ( 2«رايعملا 8/8 .٠
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ ----------- ت2 م ل ل عم حاس ع

 جارسلا ىيحي ىبا هيقفلل ثدح امكو , 2١7 ىروشلا سلجم نع هريخأت يف ًاببس كلذ ناكف ء طوغضملا
 يديمحلا يضاقلا هب ىتفأ ام فالخ ىلع هيبأ عم نبالا ةداهش ضراع امدنع (ه17١١٠1:ت)
 . "؟0ءاتفإلا نع رخأف (ه١١1 :ت)

 مل امهنأل ؛ ىوتفلا نع ارخُأ كلذ عمو « روهشملا لوقلاب ايتفأ جارسلاو يررقلا نيمامإلا نم لكف
 ةيالو روشنم يف بتكي ناك اذلو « ريخألا اذه ةوق ىلع لدي امم « ملعلا هب ىرج يذلا لوقلا عم ابهذي

 . 27 لمعلا هبام وأ كلام بهذم روهشمب مكحي نأ هيلعو ؛ سلدنألا ملعب ءادتقا برغملا يف يضاقلا

 اذه ضفر ىلإ بهذي ناك نم ءاهقفلا نم كانه لب « عيمجلا ىدل ةدئاس نكت مل ةرظنلا هذه نأ الإ

 نممو « صوصنلا فيرحت ليبق نم اذه نأ ىريو ماكحألا يف هب دادتعالاو هيلع دامتعالا مدعو لمعلا

 لهج اذه » ةبطرق لمع هب ىرج امب ذخألا طارتشا يف لاق يذلا يشوطرطلا ركب وبأ يأرلا اذه نع ربع

 تبهذ ١ : ًالئاق ملعلا اذهب نودتعي نيذلا كئلوأ رمأ نم بجع يذلا يرقملا هللا دبع وبأو 24 « ميظع

 لطابلاو هيسنيف قحلا وحم يف ىعسي ناطيشلا نأل الإ كلذ ام  اهلهج سانلا نم حربي ملو اهلهأو ةبطرق
 عم ةفوكلا لهأب حيصنو ةنيدملا لمع يف سانلا عزانن نحن امنيب » : ًاضيأ لاقو , "0 6« هيقليو هئقلي لازال
 ندعمو ؛ دومجلا ضعب انل حنس . امهعم ناك نمو . دوعسم نباو يلعك ةمألا ءاملع نم اهب لزن نم ةرثك
 ىلع دمتعي مل نإ : لوقي (ه١40 :ت) نوراه نب يلع هيقفلا ناكو . 0 « ةبطرق لمعب لخأن نأ ديلقتلا

 لمعب حجرتي فيكف . ةلاسرلا لزنمو ٠ يحولا رقتسم يهو , ليصفت الو دييقت نود اقلطم ةنيدملا لهأ لمع
 يف لاق ثيح (ه141/:ت) يراتس هللا دبع دمحم وبأ هيقفلا اضيأ هنع رّبع يأرلا اذهو 277 «ةبطرق لهأ
 نود ةئيدملا لهأ لمع ىلع دمتعي مل اذإو , هيلع لوعي الف اهوحنو سلدنألا نم ةهجب ناك نإ) لمعلا نأش

 ًافده لمعلا اذه لظو "7 «اهوحنو ةبطرق لمع ىرحأف ٠ ةوبنلاو يحولا ندعم يه يتلا ليصفتو دييقت
 يرامغلا قيدصلا نب دمحأ خيشلاك ةدشب هدقتنا نم نيرصاعملا نم دجن ذإ اذه انموي ىلإ دقنلل

 لمع ىلإ عوجرلا» نأ ىري يذلا يحلا دبع ديسلا هقيقشو 2 ةئيذب فاصوأب هفصو يذلا (ماو50:ت)

 .17411“ مقر طابرلاب ةماعلا ةنازخلا طوطخم ؟١؟ ص «يلالجلا ةيهشلا ةلأسملا :رظنا (”1)
 ١59. ص ءرصيلا رون :رظنأ قفرغف]

 . ةء/ا . يماسلا ركفلا . يوجحلا فرت

 . سابع ناسحإ قيقحت 007/١ بيطلا حفن (7")
 . هسفن ردصملا (0"7)
 . هسفن ركصملا (5)
 . ( صاخ طوطخم ) دمصلا ليلجلا حشف (70)
 . ؟4841/ مقر ةينسحلا ةنازخلا طوطخم لوألا لئاوأ يلزربلا لزاون (378)
 . 377 ص « يكلاملا بهذملا يف فرعلا :انباتك رظنأ (4)

 ل



 ل نكاد انوا اا م مع طم ملا م ديدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 عدبلا نم ةيعرشلا ماكحألا ذخأ يف لامعألا نم هريغو برغملاو سلدنألاو ةيقيرفأ لمعك ندملاو راصمألا
 .(؟'!(قرشملا ءاهقف رئاس ىلع اهب اوزاتماو . ةبراغملا ءاهقنلا اهعدتبا يتلا ةئيسلا

 : اهريغ يف ةبطرق لمع ريثأت

 ١ سلدنألا رضاوح ةيقب نم اهريغ يف هذوفن عسو امنإو « اهدحو اهيلع روصقم ةبطرق لمع دعي مل
 ةفاسملاو راوجلا مكحب سلدنألاب ًاطبترم ناك امل ريخألا اذه نأب كلذ « برغملا ةودع ىلإ اهاطختو لب
 لئاسملا ضعب يف هيف يرجي راصو « يبطرقلا لمعلاب هماكحأ ترثأت دقف « نايحألا ضعب يف مكحلاو

 يف ىقبت ةيادبلاو برغملا ىلإ يسلدنألا لمعلا ىودع تلقتنا ذإ « ةفيعضلا لاوقألاب ىوتفلاو مكحلا

 لبق ًاعطق ناك هنأ هملعن ام لكو « برغملاب لمعلا ءادتبا خيرات طبضلاب ملعي ال ذإ « خيراتلا ليهاجم

 (؛١!فيفللا ةداهش : نئارقلا هذه نمو « نماثلا نرقلا يف أدب هنأ تبثت عئاقولاو نئارقلا ضعب نأ ىلع

 . نماثلا لئاوأ الو « يرجهلا عباسلا نرقلا يف نكت مل اهناف « لمعلا اهب يراجلا

 لئاوأو يرجهلا عباسلا نرقلا يف شيعي ناك يذلا (ه89 :ت ) ريغصلا نسحلا وبأ لثس دقف
 دبال » : باجأف نيلدع نم دبال مأ ددعلا اذهب هيف يفتكي له ًالجر نوثالثو دحأ هيف دهش مسر نع نماثلا
 .(41) « رتاوتلا دح ىلإ ددعلا يهتني وأ نيلدع نم

 فيفللا ةداهش نأ ركذي قاقزلا ةيمالل هحرش يف (ه18١١:ت) يسافلا صفح ابأ خيشلا نأ امك
 1597 فلألا لبق اهب لمعلا ىرج

 نماثلا نينرقلا نيب ام ناك برغملا يف فيفللا ةداهشب لمعلا نايرج نأ نيلقنلا نيذه نم دافتسيف
 رساسلاو . رشاعلا

 اوهبتنا ةيراغملا نأب حرص نيح يرجهلا نماثلا نرقلا يف أدب برغملاب لمعلا نأب مزج مهضعب نإ لب
 يف ةبغرلا عم ةيعامتجالا ةلاحلا ىلإ ةعيرشلا هب اولقن يذلا ردصملا اذه ىلإ يرجهلا نماثلا نرقلا لالخ
 .(49ناكمإلا ردقب ءاضقلاو ماكحألا ةدحو

 . 14 ص« بهاذملا ضعب ليضفتو هلوصأو هقفلاو ثيدحلا ملع لئاسم يف لاقم دقن : رظنأ 2(
 . 145 ص .يكلاملا بهذملا يف فرعلا :فيفللا ةداهشب فيرعتلا : رظنأ (()
 . ه5 ةمزلم / ص « ريثتلا ردلا :رظنأ (47)
 . ١7 ةمزلم ص . قاقزلا ةيمأل حرش (4)
 ,. ١39 صضص و عيرشتلا خبرات يف تارضاحم « يقارعلا 25)
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 تاءاطعلاو تابيلقتلا نم نورق , سلدنألا تن ب ب ا 2 تك دك سك ته دن تح ف تاس عام وتزويد

 اهيف لقتسا يتلا ةرتفلا يه ذإ ٠ خيراتلا اذه يف أدب برغملا يف لمعلا نوكي نأ دعبتسن ال نحنو
 ىلإ اهئاملع لاقتناو « كانه مالسإلا ةلود ىلع ءاضقلاب ؛ سلدنألاب هلاح فعض امدعب عيرشتلاب ةبراغملا
 هيقفلا هب حرص ام وه هدعبتسن يذلا امنإو « ريخألا اذه يف ةفاقثلاو ةراضحلا راهدزاو «٠ برغملا

 . 400 نيرم ينب مث نيدحوملا مث نيمثلملا نمز مهب صوصخم لمع مهل راص ةيراغملا نأ نم يوجحلا
 ىلعاورمتسي ملو « مهدلب لمعب نولقتسي ةبراغملا انيأر اذكهو « ًادحوم ناك رصعلا اذه يف لمعلا نأل
 نيرخأتملا نييسلدنألا ديلقت يف رارمتسالا نم مهعنم يسايسلا لالقتسالا نأل ؛ سلدنألا لمعب ذخألا
 . برغملا يف لمعلا نم نانول رهظي ذخأ مث نمو ًالثم ةطانرغ ءاملع نم

 « نيعم رطقب ديقم ريغ كلام بهذم يف اًقلطم لمعلا هب يرجي ام يأ قلطملا لمعلا ىمسي هنم عون
 ام يأ ؛ يلبجلا لمعلا وأ «يسوسلا لمعلا وأ «يسافلا لمعلا ىمسي رخآ عونو صوصخم ناكم الو
 ميلاقألا ةيقب نم اهريغ يف هب ىتفي نأ زوجي ال « اهيلع رصاق وهو « ةصاخ نكامألا هذه يف هب يرجي

 سفن تماق وأ « هميمعت ىلع ْصُْن اذإ الإ مهللا ء ةصاخ فارعأل عبات « صاخن فرع وه ذا ء ىرخألا
 . اهيف هيلإ تعد يتلا تارربملاو يعاودلا

 عونلا فالخ ىلع رارمتساب ثداوحلا هيذغت « اًنيشف اًنيش ومني صاخلا لمعلا اذه دخأ مث نمو
 . ًاميدق هنم لقن ام ىلع هيف رصتقي « ددجني ال ًادماج يقب يذلا لوألا

 بلاغ يف لخدو « ةلئاسم تمخض نأ ىلإ ًايجيردت هيف راصو « برغملاب لمعلا عياتت اذكهو
 يسافلا قاقزلا يلع نسحلا يبأ خيشلاك مهفيلآت يف الوصف نوفلؤملا هل دقعو « هقفلا باوبأ

 اذه برغملا لمع نأ ىلإ هيف ًاريشم ٠ لمعلا هب ىرج امل ًالصف هتيمال يف دقع يذلا (ه417؟:ت)
 لين ١ باتك فّلأف (ه70١١) يضاقلا نب دمحأ سابعلا وبأ هدعب ءاج مث سلدنألا لهأ لمع نم سبتقم
 مجحلا ريغص ًاباتك فلأف (ه017١١ :ت)يسافلا يبرعلا هالتو « لمعلا ىرج ةمئألا نيب هب اميف لمألا

 ةرايم دمحم هللا دبع وبأ خيشلا ءالؤه دعب ءاجو « ةصاخ فيفللا ةداهش يف لمعلا هب ىرج اميف
 ىلع اهوبوب تاموظنمو ًابتك مهدعب اوتأ نورخآ ءاملع هل درفأ مث ةقفصلا عيب ةلأسم يف فلأف (ه17١1)

 يسافلا نمحرلا دبع خيشلا لعف لمك هحيضوتو هحرشل اودصتو ءاهقفلا هب ىنتعاو هقفلا باوبأ

 ىدصتو سافب لمعلا هب ىرج امم ةلأسم ةئامثالث يلاوح اهنّمض ةموظنم هيف مظن يذلا (ه91١1:ت)

 (ه5١5١:ت) يساملجسلا مساقلا يبأو يريمعلا يضاقلا لاثمأ هريغ اهحرش امك « هسفنب اهحرشل

 هنم اورثكأو لمعلا اذه ىلع اولبقأ نمم نوريثك مهريغو « نونك دمصلا دبعو « ينازولا يدهملا خيشلاو

 7 يماسلا ركفلا 26(
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 دما مال دق نك هدام م اوف ام ا اع ع اعد داع خش مدة د ف كام ح2 2 اد نعاط كديدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 لك نإ لب « هلمع رطق لكل راص ىتحو هعونتو هراشتنا ببس كلذ ناك ىتح « هب لخألا يف اوسفانتو

 . هيلع ريست المع اهل تذختا ةيملع ةرضاح

  ةهج نم ينامزلا روطتلا ةقحالمل طابنتسالاو جيرختلا يف مهتبغر راهظإ : كلذ ىلإ مهعفد اممو

 ريغتي نأ يعيبطلا نم ناكف « فرعلا ىلع ينب لمعلا نأل ؛ ةيناث ةهج نم مهديلاقتو سانلا فارعأ عونتو

 . هريغتب

 : لمعلا هب ىرج ام ىلع لخآم

 ةرظنلا نع فلتخت ةرظن لمعلا هب ىرج ام ىلإ رظني ناك ءاهقفلا ضعب نأ ىلإ قبس اميف انرشأ

 هللا دبع يبأ يضاقلاو يشوطرطلا ركب يبأ خيشلاب كلذ ىلع ًالثم انبرضو « ءاهتفلا مظعم ىدل ةدئاسلا

 قيقحو « مهيأر ىلع راس نمم مهريغو « (ه407 : ت) نوراه نب نسحلا يبأو (ها/57:ت) يرقملا

 ريثكلا نإ لب « لوقعم رربم ىلإ دنتسي اًمئاد نكي مل لمعلا هب ىرج ام نأل ؛ فقوملا اذه اوفقي نأ مهب

 « صوصخم ناكمو « صوصخم نامز يف دنتسم اهل ناك وأ دنتسم اهل رهظي مل لئاسم يف ىرج هنم

 ردقت ةرورضلا ذإ « امهيف دنتسم ال نامز وأ ناكم يف نولهاجلا وأ ماكحألا يف نولهاستملا اهدّلقف

 نامز يف حلاص ريغ « ام نامز يف حلاص مكح برف ناكملاو نامزلا ريغتب ريغتت ماكحألاو ءاهردقب

 .رخآ ناكم يف نيرخآ صاخشأل حلاص ريغ « دلب يف صاخشأل حلاص مكح برو «هريغ

 ةحيرص ةفلاخم صوصنلل ةفلاخم يهو « لمعلا اهب ىرج لئاسم كانه نا لب « بسحف اذه سيلو

 ناعللا كرتب لمعلا ىرج مهلوق لثم ًالصأ اهل دنتسم ال : تلق قحلا تئش نإو « اهيف دنتسملا ىردي ال

 مهيلإ عفرو « هببس عقو اذإ « هنم جوزلا نونكمي ال اوناك لدعلا ةاضق نأ هاضتقمو « قسافل وأ ًاقلطم

 « دلولا يفن ناعللا ببس ناك اذإف « ميركلا نآرقلا يف درو امل ةحيرص ةفلاخم هيف اذهو « هتيضق جوزلا

 رمأو هو « هنم هونكمي ال نأ مهعسي فيكف « هنع ًايبنجأ دلو هسفن نع يفنيل نعالي نأ جوزلا دارأو

 جوزلا مأك همراحم نم نهريغو دلولا كلذ مأ ريغ نم هتانبب ولخيو ٠ يبنجألا هئري الثل هيلع بجاو

 هيلع عمجملا ركنملا ةلازاو « عامجالاب ركنم اذهو « ةيمرحملا مزاول نم كلذ ريغ هيلع ينبيو ءهتخأو
 . عامجإلاب رداقلل مزال

 : لاق ثيح هتيمال يف قاقزلا خيشلا هكرتب لمعلا نايرجب حرص دقو

 قسافل وأ ًاقلطم ناعل كرتو
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 تاءاطعلاو تابلفقتلا نم نورق سئدنألا ا ل 21 2 تا دل دك احد كا يع د اعاد 3 م م حج د د قم م ةاط

 : لاقف يسافلا ديز وبأ همظنو

 ناث ريغب طقف قسافل وهو ناعللا هريغو قسافل كرتأو

 ؟ كرتي فيكف ةئسلاو باتكلاب تباث ناعللا نأل لكشم كرتلاب لمعلا نايرج نم مظانلا هركذ امو

 تبث امهمف « صنلا يغلي نأ ىرحأف « صنلا لحم لحي نأ نكمي ال « هتوق تناك امفيك لمعلاف
 ءهمكح يف ةحيرص ةيآلاف « هريغب ال لمعلاب الإ دتعي الو « هيلإ عوجرلا بجو ةلأسملا يف صنلا
 ؟ سانلا لمعب امهتفلاخم زوجي فيكف « حيحصلا باحصأ هلقن تباث ثيدحلاو

 هنأ يسافلا ديز وبأو قاقزلا ركذ « رهشأ ةثالثب ءارقإلا تاذ ةقلطملا دادتعا ةلأسم اذه لثم نمو

 باتكلا حيرص هتفلاخمل ًاعطق لطاب وهو ماوعلاو ءاسنلا نم ريثك دقتعم كلذو « سافب لمعلا هب ىرج

 قدصت ال ةأرملا نوك نم يبرعلا نبا نع لقن ام مهَّرغ ملعلا اذهب اولاق نيذلا لعلو « هل هجوالو ةئسلاو
 نأ « ضيحلا ءاسنلا ةداع نم بلاغلا نألو ؛ نامألا ةلقل رهشأ ةثالث نم لقأ ءؤرقلاب ةدعلا ءاضقنا يف
 ةداع نأ ١ : «نآرقلا ماكحأ» يف ركذ دقف ةنيب الإ ردانلا ىوعد يف قدصت الف « رهشلا يف ةرم نضحي

 نكمت نأ ىرأ الف . ناوسنلا يف فيكف ناركذلا يف نايدألا تلق دقو , رهشلا يف ةدحاو ةضيح اندنع ءاسنلا
 وأ رهطلا لوأ يف ناك قالطلا نع لأست الو , قالطلا موي نم رهشأ ةثالث دعب الإ جيوزتلا نم ةقلطملا ةأرملا
 2470 (ررخآ

 وه امناو 24" «رصبلا رون يف يلالهلا كلذب حرص امك رهشألاب دادتعالا هيف سيل ىرن امك اذهو
 كلذ تعا اذإو «. تقدص رهشأ ةثالث يهو « ةداتعم ةدم يف تلمك ءورقلا نأ تعدأ اذإ نكل «ءورقلاب
 نكمأ اميف اهقيدصت روهشملا ناك نإو « نامألا ةلقو نامزلا داسفل « قدصت مل فراعتملا نم لقأ يف

 الف « متت مل ءورقلا نأب رهشأ ةثالث دعب ترقأ ول امأو «ردانلا يف اهاوعدب جيوزتلا نم نكت ملف ًاردان ولو

 . رهشألاب اهتدع مامتل حاكنلا اهل حابي :دحأ لوقي

 نسصبرتي تاقلطملاو # :ىلاعت لاق امك يهف ءارقالاب اهتدعو ضيحت نمم تناك اذا ةقلطملا نإ مث

 اهنأ اهيف روهشملاف ةغلاثلا ةضيحلا تأر اهنأو « اهتدع ءاضقنا تعّدا اذاف , (48) « ورق ةئالث نهسفنأب
 فال اذهو 47 رهشأ ةثالث نم لقأ يف قدصت ال نأب لمعلا ىرجو « ًارهش ولو هيف نكمي اميف قدصت

 . 7 7”ص ء.رصيبلارون (40)
 . 754 ةيآ ءةرقبلا ةروس (عم)

 . 7١ ةمزلم " ص « قاقزلا ةيمالل يدواتلا حرش :رظنأ (44)
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 ا ديدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلندنألا

 الإ نضحي الأ ءاسنلا يف ةداعلا تناك اذإ هنأل ؛ هنالطبب لوقلا يف ددرتن الف كلذك ناك ثيحو « صنلا

 «ةدرطم نوكت نأ ةداعلا طرش نمو « ءاسنلا عيمج يف درطت نأ اهنكمي ال ةداعلا هذه ناف ؛ رهشلا يف ةرم

 طاقنلا يف اهلمجن ةريثك لخآم هيلع نولجسيو لمعلا اذه نودقتتي « ملعلا لهأ نم اًريثك لعج ام اذهو

 : ةيتآلا

 )١( عامجا وأ ةنس نم ةفورعملا عيرشتلا كرادم نم كردم ىلإ هيف عجري مل لمعلا هب ىرجام نأ (

 يف لاوقألا نم لوقب لمعلا اومكح مهودجو ىتمف « طقف نيرخأتملا بتك ىلإ ءاهقفلا هيف عجر لب

 ًاضعب مهضعب نيعباتم ىوتفو ءاضق هب لمعلا اومزتلأو « املّسُم هوذخأ اياضقلا نم ةيضق وأ ام ةلأسم .

 «ديلقتلا عاش امدعب نيرخأتملا دنع الإ فرعت مل لمعلا اهب ىرج اهنإ ليق يتلا لئاسملا نم ريثك (؟)

 فاك هدحو اذهو « جيرختلاو طابنتسالا نع ءاهقفلا ممه ترصقو ' مئازعلا ترتفو « داهتجالا عطقنإو

 . هتلاصأو هتجح فعض يف

 ءاوس الوأ هب لمع يذلا (يتفملا وأ يضاقلا ) عرشملا ثيح نم هلصأ لوهجم لمعلا اذه نأ (7)
 اذه ناك اذإ ام فرعي ال ذإ « هب مكح هلجأ نم يذلا ببسلا وأ ناكملا وأ نمزلاوأ صخشلا ثيح نم
 . ؟ال مأ ليلدلا طابنتسا يف عسولا لذبو حيجرتلل ًالهؤم ةودق هب مكح يذلا هيقفلا

 لوهجم وهق ببسلاو ناكملاو نامزلاو صخشلا ثيح نم هلصأ لوهجم لمعلا اذه نأ امكو (5)
 « مكحلا هب زوجي ًالمع هراتخا نم هيلإ دنتسا يذلا دنتسملا ىردي الف « كلذك دنتسملا ثيح نم لصألا

 « ةماع دعاوق وأ ةيلوصأ تايلك وأ صوصن نم عيرشتلا ةلدأ نم ليلد ىلإ عجري له « ىوتفلا هب لحتو
 . هل رهظ رخآ ءيش ىلإ وأ , داهتجالاو عيرشتلا يف حلاصلا فلسلا هيلإ دنتيس امم

 لمعلا ناك اذإ امأ « حجارلا وأ روهشملا ىلع ًايراج نوكي نأ بجي لمعلا نأ مولعملا نم (6)
 نأ فورعملاو « بابسألا نم ببسل هئاحجر هل رهظ نأب دهتجمل الإ زوجي الف « ذاشلا لوقلا ىلع ًايراج
 فيعضلاب مكح يذلا يضاقلا نأ ىلع ءاهقفلا صن ذإ « فيعضلا وأ ذاشلاب مكحي نأ هل زوجي ال دلقملا
 .(00) مييجرتلا يف هب ىدتقي نمم نوكي نأو « ًالهاج ال ًاملاع « (رئاجال ًالدع نوكي نأ هيف طرتشي

 ىلإ ةعيرذ وه امو « ةدسفم وه امو « ةحلصم وه ام زبيمت ىلع ردقي يذلا وه دهتجملا نأل
 .ًاقلطم دلقملا عسو يف اذه سيلو ؛ تانيسحتلا وأ تايجاحلا وأ تايرررضلا ةبتر يف وه امو ءامهدحأ

 . ١55 ص ءرصبلاوون :رظنا (60)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق : سلدنألا دان هات اع نا د اج كان ماكي بان 2 هد د بع ماعاد ع سك هان قد دان د هدد ا

 نود ًاقلطم لمعلا هب ىرج ام مهمازتلاب نيمدقتملا ىدل عيرشتلا دعاوق نورخأتملا فلاخخ اذهبو (1)

 ثيح نم مأ 2 نودهتجملا مهو نوعرشملا صاخشألا ثيح نم ءاوس 2 هب لمعلا ببس اوفرعي نأ

 هب ىرج اميف اهوطرتشا يتلا طورشلا كلت اوفلاخ مهنإ لب « اهنودمتعي اوناك يتلا ةماعلا طباوضلا
 «نايحألا ضعب يف اوناك مهنكلو « عيرشتلا يف هتلاصأ هل تنمضل قيبطتلا يف اهيلع اوظفاح ولو «لمعلا
 . طورشلا هذه طارتشا يف نوحماستي

 لوبق يف اونواهت مهنكلو « بسحف لمعلا هب ىرج ام لوبق يف اونواهتي مل نيرخأتملا نأ ىلع
 يف دنتسا ءيش يأ ىلع الو 2 هرهش وأ هحجر نم اوفرعي نأ نود امهب نوذخأي روهشملاو حجارلا

 . عيرشتلا نم نوللا اذه ةيمهأ نم للقي امم اذه نأ كش الو « عيرشتلا لوصأ نم هريهشتو هحيجرت

 ةبترم يف هوذخاو هب اولمع وأ ءاهقفلا هحجر امل ديلقتلا يف اوطرفا ءاهقفلا نم نيرخأتملا نأ (0)
 « هنع ديحم الو« هيف جوع ال يذلا قحلا هنأ نيدقتعم « مات عانتقاب كلذ نيلبقتم « ةيعطقلا صوصنلا

 ثحبلا يف ءافتكالا طقف مهمه امنإو « كلذ هيلع ينب يذلا يعيرشتلا ساسالا ةفرعم ىلإ اوعلطتي نأ نود

 نإف لمعلا ىرج اذهب اولاق « هب لمعلا اومكح وأ هوحجر ًالوق نيرخأتملل اودجو امهمف « مهلاوقأ نع
 حبصأو « نالف يأر ىلع لمعلا هب ىرج اذه وأ « نالف ةحجر اذه نأب : اوياجأ كلذ نع اولئس مه

 . باوصلل ةفلاخم اذه يفو ليلدلا ىلع ال صاخشألا ىلع ًامئاق كلذب لالدتسالا

 درجم يه امناو « اهل لصأ ال لمعلا اهب ىرج اهنإ ليق يتلا تايلمعلا هذه نوكت ام اريثك (4)

 . هيف ةجح ال اذهو « فالخلا عضاوم يف عامجإلا ىوعدب ةهيبش كلذب يهف « ريغ ال ىوعد

 يرج لوقلا اذه نأ عمسي امدنع دلقملا دقتعي ذإ ء ضومغو سبل يف تايلمعلا هذه يف ام ىلإ (9)
 لهأ لمع سنج نم هنإ وأ ؛ ةفلتخم لايجأ يفو ١ ةاضقلا عيمج نيب هب ىرج لمعلا نأ « لمعلا هب

 نأ عم « نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا راثآ عابتا وهو « ةلمجلا يف صنلا ىلإ دنتسملا ةئيدملا
 . كلذك سيلرمألا

 نوكي اذامف « ةلمجلا يف ليلدلا ىلإ دنتسم وهو عيمجلا دنع ةنيدملا لهأ لمع لبقي مل اذإو )2١(

 نأ ىلإ 07 ضعبلا بهذ كلذلو «٠ فيعضلاب ىرج ول اميف صاخلا وأ قلطملا لمعلاب نيثبشتملا فقوم
 ءاوس « ماعلا راطإلا يف هرربي ام دجوي نأ لوصألا ثيح نم ليحتسي نيرخأتملا ىدل لمعلا هب ىرج ام

 . طايرلاب ةينسحلا
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 تكا سدا تدرب اد كب د نرد داعم طاع ل مانعا دلو عامأو ماد ما كوع نا خد داك منال نك كيد يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 ىلإ عجار وأ « طاينتسالاو حيجرتلا ةردق هل تناك ء نيعم ضاقب هيف ءادتقالا ىلإ عجار هلصأ نإ ليق

 ىلع الإ موقت ال ةجحلاو « ليلدلا ىلع ال صخشلا ىلع امئاق حيجرتلا نوكي ىلوألا ةلاحلا يف ذإ

 . صخشلا ىلع ال ليلدلا

 « نيعم دلب يف نيعم فرع ىلإ عجار لمعلا اذه لصأ نأ ىلإ انبهذ ول اننإف « ةيناثلا ةلاحلا يف امأو

 كلذ قفو ريست ال يتلا ىرخألا نادلبلا يف هب مكحلا معي ال صاخلا فرعلا نأل ؛ حصي ال اذه نإف

 لمعلا رمتسي نأ نكمي الف « رارمتساب ددجتي فرعلا نأل « ماعلا فرعلل ةبسنلاب نأشلا اذكو « فرعلا

 هذه يفف « هيلع ناك ام ىلع لظ لب ددجتي مل ماعلا فرعلا اذه نأ انضرف ولو « هئاهتنا دعب هب طبترملا
 . (دماج هب ًاطبترم لمعلا ىقبي ةلاحلا

 ءاملعلاو ماوعلا كلذ يف يوتسي « عيمجلا ىدل افورعم نوكي نأ هنأش نم ماعلا فرعلا نإف ًاضيأو

 نوتبثتملاو « عيرشتلا رارسأ ىلع نوعلطملا ءاملعلا الإ هفرعي ال ذإ « كلذك سيل لمعلاو « ءاوسلا ىلع

 ًاددعتم لمعلا هب ىرج ام ناك امبرف « نيتفملاو ةاضقلا فالتخال ًاعبت ددعت دق هسفن لمعلا اذه نإ

 اميف حيجرتلاو ةنراقملا ىلإ جيتحاو « ديدج نم بارطضالاو فالتخالا ءاجف« ةدحاولا ةيضقلا يف ىتح

 هرابتعا بجي ماع أدبمب هاجتالا اذه اوطبضي «مل ءاهقفلا نوك نع جتان اذهو « كلذو لمعلا اذه نيب

 : عيمجلا ىدل

 : لمعلا هب ىرج ام لالخ نم يكلاملا هقفلا روطت

 هتمداصم ىلإ ةصاخ عجري اميف عيرشتلا نم نوللا اذه يف تدب يتلا تاطقسلا ضعب نم مغرلاب

 اهيقل يتلا ةضراعملاو « هيلإ تهجو يتلا تاداقتنالا نم مغرلا ىلعو « ةحيرصلا صوصنلا ضعبل

 هيلإ ىدتها يذلا عيرشتلا نم نوللا اذه ناف « رخآلا ضعبلا ندل نم لمعلا عم نولسرتسملا ءاهقفلا

 نورداق مهنأ ىلع كلذب ءاهقفلا نهرب ذإ « ريبك عيرشتلا ناديم يف دوهجمو « ليلج لمع وه ءاهقفلا
 اياضقلاو لزاونلل لولحلا كلذب اوطعأو « ةعقوتملاو ةعقاولا تالكشملاو تادجتسملا ةهباجم ىلع

 « يرشبلا روطتلا ةقحالم ىلع نورداق مهنأ كلذب اوتبثأو « « ينمض وأ حيرص صن اهيف دري مل يتلا

 هتيلباق ةوقو هتنورمل « روطتلل آمئاد لباق هقف يكلاملا هقفلا نأ ىلع اولّلد امك « ينامزلا ريغتلاو
 داهتجالاو جيرختلا نأ ًايلمع اوتبثأو « تالماعملا ةحاس ىلع دجي ام لكل هباعيتساو « ءاقبلاو رارمتسالل

 اك



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم ثورق : سلدنألا دانك بندا ا ف د د ع د 2 كاطع عج عام دار ند عي م مو ماعد ذاع

 مهسفنأل اوعئق الو بتكلا يف ةنودملا صوصنلا ىلع ءاهقفلا دمجي مل ذأ  قلغي مل بهذملا يف
 « جيرختلاو طابنتسالا قيرطب ليلدلا نع اوثحب مهنكلو « لاوقأو ءارآ نم اياضقلا يف درو امب ءافتكالاب

 . يكلاملا بهذملا يف اهترثكو دعاوقلا ةورث كلذ يف مهفعست

 رادصإ يف توافتلاو رظنلا تاهجو يف فالتخا هيلع بترتي يأرلاب داهتجالا نأ يعيبطلا نمو
 فارعألاو ناكملاو نامزلا فورظو « ةفلتخم اياضقلاو ةتوافتم لوقعلا نأل الإ كلذ امو , ماكحألا

 اهكردم يتلا ماكحألا رمأ » نأ يفارقلا مامإلا ررق دقلو « اهفورظو ةئيبلاب ًامتح رثأتي هيقفلاو « ةئيابتم
 . 0« نيدلا يف ةلاهجو عامجإلا فالخ دئاوعلا كلت ريغت عم دئاوعلا

 هيضتقت ام ىلإ ةداعلا ريغت دنع هيف مكحلا ريغتي ٠ دئاوعلا عبتي ةعيرشلا يف وه ام لك» نأ تبثأو
 , 20179 6ددجتملا :داعلا

 « يتفملا هنم يذلا بهذملا لهأ نم هنأ ملعي ال تفتسم هيلع درو اذإ يتفملل يغيني هنأ ىلإ هبنو

 كلذ يف فرع اهل ثدح لهو « هدلب نع هلأسي ىتح « هب يتفي نأ هتداع امب هيتفي الف 2 ايتفلا عضومو

 مأ هفرع يف دلبلا اذهل قفاوم كلذ فرع لهف « ًايفرع ظفللا ناك نإو ؟ ال مأ يوغللا ظفللا اذه يف دلبلا
 ةداع فالخ ىلع مهدئاوع رخآ دلب ىلإ دلبلا كلذ نم نحن انجرخ ول » اننأ ررقي رخخآ عضوم يفو « 247 ؟ال

 الإ هتفن مل ٠ هيف نحن يذلا دلبلل ةداضم هتداع دلب نم دحأ انيلع مدقا اذإ كلذكو , هيف انك يذلا دلبلا

 , 24) «ائدلب ةداع نود هتداعب

 لعفب عمتجملا ىلع أرطي يذلا رييغتلا مهنابسح يف ءاهقفلا عضو اذكهو « يفارقلا مامإلا ررق اذكه

 « مهاياضقو سانلا حلاصمل ًاقبط ثداوحلاو عئاقولل ًاماكحأ نوردصي اوناكف « فورظلاو لاوحألا ريغت

 لهأل تايئزجلاو ليصافتلا كرت لب , يئزجلا باعيتسالا كلسم كلسي مل « مالسإلا روتسد نأب نيملاع

 املك مهفورظو مهحلاصم اورياسيو عقاولا ءوض ىلع مهل دجتسا ام ماكحأ اوطبنتسيل « داهتجالاو يأرلا

 . كلذ ىلإ ةجاحلا تعد

 وحن اذهب هجتي نأب ليفك يأرلا لامعأ نود تافلؤملا يف هب حرصم وه ام ىلع ءاهقفلا راصتقا نإ

 ًارش حبصي اذهو « يركفلا دومجلا مهيف عيشيو « قآلخلا ثحبلا حور مهيف لتقيو « دومجلاو ديلقتلا

 . 18ص( ماكحألا نم ىواتفلا زبيمت يف ماكحألا 0(

 . هسقن ردصملا (0)
 . 18ص« ماكحألا نم ىواتفلا زييمت يف ماكحألا 602

 , هسقن رنصملا (00)

 /و.١



 دس دود اك دون دمدام و طع د انه طماط رق تام تايق يك انو هاد تي داش حد هدام كليدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 روطتلا نعو « ةايحلا رومأ باعيتسا نع ًازجاع هقفلا ريصي نأ هنأش نم اذه نأل ؛ عيرشتلا ىلعو مهيلع

 هقفلا توم ىلإ الإ يدؤي ال اذهو  رمتسم روطتلاو دايدزا يف ثادحألا نأ نيح ىلع « نامزلا عم

 يف ًالماع لظيو سانلا ةأيح عم ًالعافتم لظي نأ بجي 2 اًيمانو ايوق هقفلا ىقبي يكلف «هدومجو

 : نيهاجتإ

 . ةاضقلا نم اهبيرقتو « ةرطسملا ديحوتب ماكحألا ديحوت ىلع لمعلا : الوأ

 نأ دحأ كشي ال ذا « رارمتساب ثدحت يتلا تادجتسملل ةديدج ماكحأ عيرشت ىلع لمعلا : ًيناث
 ماكحأ اهل نست نأ ىلإ ةجاح يف يهو ثدحت لكاشملا نم ًاعاونأو « ددجتت تالماعملا نم ًاعاونأ كانه

 حتفو هتراضح نم ينتقن انذخأو ٠ يجراخلا ملاعلاب يمالسإلا ملاعلا لصتا نأ دعب اميس ال « ةبسانم

 ملاعلا يف ديشت لماعملا تذخأو هماكحأل سانلا داقناو « ةيبنجألا تارثؤملل هباب يمالسإلا ملاعلا

 «لامعلا عيمجت ماظن دجتساو هئاربخو هتاميظنتو « هتاينقتو هلامبو برغلا لماعم رارغ ىلع يمالسإلا

 تادجتسملا نم اهريغو تانيمأتلا ثادحاو « تاينواعتلا ءاشنإو 3 تاكرشلا ددعتو تاباقثلا ءيبهتو

 « فقوملا مسحيل لخدتي نأب هيقفلا مزلت لكاشم بيرالب هنع دلوتي اذهو « عويشلاو رئاكتلا يف ةذخألا

 . . هدصاقمو هفادهأ قفو ىشمتت « مالسإلا ةعيرشل ةمئالملا لولحلا يطعيو

 مهتماع سانلا لوقع يف هرمأ مكحتسا دق ديلقتلا اذه مادام ةبسانملا لولحلا اهل يطعي يذلا اذ نمف

 . مهملاعو مهلهاج , مهتصاخو

 هنيناوقو برغلا جاهنم قفو ىرجت تاثدحتسملا هذهو لكاشملا هذه مالسإلا ءاهقف كرت ولو

 «ةيبنجأ نيناوق ىلع ريسي نيملسملا تالماعم نم ًامهم ًارطش اوكرت دق كلذب نونوكي « ةرئاجلا ةيعضولا
 زجعلاب هنومصي مالسإلا ءادعأل ًاعساو كلذب بابلا حتفنو « مالسإلا ماكحأ يفاني امم ريثكلا اهيفو

 لاوحألا ةرثك نم هاوح امب ةبوصخلاو ةنورملاب زاتمي يمالسإلا هقفلا نأ عم « دومجلاو روصقلاو
 « ترثك امهم نامزلا ثداوح عم فيكتلا يلمعلا هقفلل نمضي نأ هنأش نم اذهو ةيلكلا دعاوقلاو

 . رسيو ةلوهس يف ةبسانملا ماكحألا تدقعت امهم ةئراطلا اياضقلل ثدحيو

 روطتلا أدبم اهتايط يف لمحت يبطرق يسلدنأ راكتبا يه يتلاو « لمعلا هب ىرج امب ذخألا ةيرظنف
 ةقالع هل ام لكب نيرئثأتم اوناك سلدنألا ءاهقف نأ ىلع انلدت  ةيمالسإلا ةعيرشلا ةرئاد يف يعيرشتلا

 اننيعأ مامأ عضن نأ نود « سلدنألا خيرات نم ةرهاظ يأ رسفن نأ نكمي ال هنأ ةجردل « عمتجملاب

 اهبلاغ متهي يتلا تافلؤملا هذه كلذب دهشت « اهيف ةايحلا بصع وه هقفلا ناك ذإ « اهيف ةيهقفلا عاضوألا
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 تاءابظتلاو تاببلقتلا نم نورفق ::سشيلدلالا“ دع دفعت دا دلل ا ل ا م م عام

 « مهلمع اهب ىرج يتلا مهننسو سانلا ديلاقت انل نيبتو ٠ مهاياضقو سانلا لكاشمب قلعتت ىواتفب
 ةيلقعلا نع ةقرشم ةروص انيطعتو « ةيميلقإلا ةئيبلاب هرئاتو يكلاملا هقفلا ةلاصأ ىدم ىلع انعلطتو

 لاوط عمتجملا يف ثدحت تناك يتلا تادجتسملاو ينامزلا روطتلا رياست نأ تعاطتسإ يتلا ةيسلدنألا

 ةمئالملا لولحلا مهداجيإب ٠ روطتلا اذه نوقحالي ءاهقفلا ناك دقف هقفلا اذه اهب رم يتلا خيراتلا روصع

 مهركف نولمعي « لصألاب عرفلا نوقحليو « ريظنلا ىلع ريظنلا نوسيقيف « سانلاب لحت يتلا ثداوحلل
 « ةيضق لك يف يأر ىلإ نوصلخيو « نوحجريو نورهشي « ماكحألا اهنم نوطبنتسيو « صوصنلا يف

 اورجحت الو ء. صوصنلا عم اودمجي ملو « ةرورضل ًارابتعا وأ « ةدسفمل ردوأ « ةحلصملا عم ًايرج امإ

 ةحلصملا اوأر ىتم فيعضلاو ذاشلا لوقلاب نوتفي اوناك مهنكلو « بهذملا يف ةروهشملا لاوقألا عم

 نم هيلإ اولصو ام باوصب عنتقت كلعجي ًاليلعت هنوللعيو « كلذ يف مهيأر نع نوعفاديو « هيضتقت

 . تاداهتجا

 هقفلا اذه نأ ىلع « عطاسلا ناهربلاو « عطاقلا ليلدلا يطعي لاجملا اذه يف انفالسأ هفلخ ام نإ

 يضريو « ًاعيمج سانلا تاجاح يبلي « هتاطابنتساو هتاسايقب كرحتمو « هدعاوقو هلوصأب تباث

 نيذلا نيعرتشملا نم نورتفملا هيلع يرتفيو « هموصخو هؤادعأ معزي امك ًارصاق سيلو « مهتاعلطت

 . هنولهاجتي وأ هنولهجي

 هقفلاب هفصو نأ دعب لمعلا هب ىرج ام نأش يف ©« سيازطسنريا ١ يسنرفلا ينوناقلا لوقي

 هذه نمو « ةرورضلا بسح اًئيشف ًائيش نسحتيو ىقرتي لازي ال هقف مهل نيملسملا ةاضقلا نأ ىلعهروطتملا
 هب دجت ذإ . اًنايحأ هب فصوت امب اهل هبش الو , لابلاب رطخت ال فيناصتلا نم ةورثب برقملا عتمتي ةيرظنلا

 عرشلا ىءارتي . دهعلا ةثيدح ىرخأ ابتكو رشع يداحلا نرقلا لالخ تفنص ٠ رابتعالاب ةريدج ةيهقف تافلؤم
 . 7*2 «ثاحبألا حسف أل الاجمو آيح اعرش اهلالخ نم يمالسإلا

 « ملعلا لهأ هيلع عمجأ ام عم فلاخي وأ « اًيعطق صن مداصي مل ام « لمعلا اذه عم نحنو اذه لك

 وهو ةجحلا وه ليلدلا نأل ؛هتقمنو هضفرن لب هب لوقن الو « هرقث الف كلذ نم ءيش لصح اذإ امأ

 هيف باصأ امف « بيصيو ئطخي نأ رشبلا نأش نمو « اًيرشب اًيأر نوكي نأ ودعي الف لمعلا امأ « دمتعملا

 . هانضفر هيف أطخأ امو « هانلبق

 . ليبسلا يدهي وهو قحلا لوقي هللاو

 : نرقلا اذه لئاوأ طابرلاب ردصت تناك 6:٠١ ص« ١ ١ ددعلا ةيلدعلا ماكحألا ةلجم 25(
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 لام اع ا اع حا تاس ات حاحا ب حا تا ما عام اح جا حج حاج تا تح اح حا تا حا حاج جحا حاج ناجح ديدج يعيرشت ردصم ثادحتس او نويسلدنألا

 عجارملاو رداهملا

 :ديلولا يبأ .يجابلا

 .ها7١ ١ ةداعسلا : رصم « يدلولا يبأل ىقتنملا

 :نسحلا يبأ ٠ يلوستلا
 .ركفلا راد : توربب « ةفحتلا حرش يف ةجهبلا

 :نامثع « يرزوتلا

 .هاا9 © سنوق« ماكحلا ةفحت ىلع ماكحألا حيضوت

 : رمع « يديجلا

 .ماو41/ 2, ظاكع : برغملا )2 هراثآو هتايح ريبكلا نوضرع نبا َِ

 .هاأ 2  ةلاضف ةعبطم : برغملا « يكلاملا بهذملا يف لمعلاو فرعلا 5

 : دمحم « يوجحلا

 .مها٠5 .فراعملا ةرادإ : طابرلا« يماسلا ركفلا

 : ديلولا يبأ ء دشر نبا

 .م1918١ « ةماقتسالا : رصم « رصتقملا ةيافعو دهتجملا ةيادب

 : يراصنألا مساق نب دمحم هللا ديعوبأ « عاصرلا

 .ه8١"٠1 ةيسنوتلا : سنوت ؛هفرع نبأ دودح حرش

 .( صاخ طوطخم ) مصاعملا يشو

 : مساقلا وبأ «٠ يساملجسل 1

 . ساف رجح : برغملا . قلطملا لمعلا -
 . سافب رجح :برغملا ساف لمع حرش -
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 تاءاطعلاو تابلفقتلا نم نورق 5 سئدنالا 22 3 2 دا د حم عاد ده ح شع دعو اع د د22 ند جاد طا علا عع

 : مصاع نبأ

 .ه5١17١ « ةيفرشلا :رصم« ةراين حرش ىلع لاحر نب يلع ةيشاح

 قاوملا هللا دبع يبأ «يدبعلا

 . سافب رجح :برغملا « يبدنهملا سفن

 : مصاع نب ىيحي يبأ  يطانرغلا

 .9805 مقر « ةينسحلا ةنازخلا طوطخم :طابرلا « اهمظان دلول ةفحتلا حرش

 : يبرعلا ٠ سافلا

 . (صاخ طوطخم ) فيفللا ةداهش يف دييقت

 : نيدلا ناهرب « نوحرف نبا

 .ه4 يبلحلا ةعبطم : رصم «شيلع ىواتف شماه ىلع « ماكحلا ةرصبت

 :نيدلا باهش «يفارقلا
 . ما 8*91 « راونألا ةعبطم : رصم ؛ ماكحألا يف يواتفلا زيبمت ماكحأ

 : يحبصألا سنأ نب كلام « كلام

 .(تسفألاب) رداص راد : توريب(« مساقلا نبا نع نوئحس ةياور ىربكلا ةنودملا

 : يبرعلا نبا ركب يبأ « يرفاعملا

 .يبلحلا ةعبطم : رصم « يواجبلا : قيقحت « نآرقلا ماكحأ

 :لاحر نب يلع« ينادعملا

 .14815 مقر ةماعلا ةنازخلا طوطخم : طابرلا «٠ سامخلا ةكرش نع سابتلالا عفر

 .م114 « رداص راد : توريب ١ سابع ناسحا قيقحت « بيطلا حفن ب

 . م91/4١ ةلاضف ةعبطم : برغملا « ضايرلا راهزأ -
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 ا ا ديدج يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 : نسحلا يبأ « يهابنلا

 .يراجتلا بتكمل ا: توريب « ايلعلا ةبقرملا

 : ميهأربإ «لاله

 . ساف رجح : برغملا ؛ رثبنلا ردلا

 : سايعلا يبأ «يلالهلا

 . ساف رجح ةعبطم :برغملا ءرصبلا رزه -

 .هااثا6م 3 ساف رجح 5 برغملا « يملعلا فيرشلا لزاون 535

 :يدهملا « ينازولا

 .سافب ةيرجم ةعبطم : برغملا « سانلا سايكأ ةفحت -
 . سافب رجح ةعبطم : برغملا ؛ قاقزلا ةيمالل يدواتلا حرش ىلع ةيشاح ًِ

 : يحي دمحم« يتالولا

 .(صاخ طوطخم ) فاصنإلاو لدعلا ماسح

 : دمحأ « يسيرشنولا

 1 يمالسإلا برغلا راد : كاوريب « نيثحابلا نم ةعامج قيقححت « برغملا رايعملا
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 يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 ةنيالفا دمحأ نب يكملا : روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا هجم هلو همم همم هم هم مم م همم هم هم هم هع مم همم م همم همم هم مم همس همم هم همم

 يبرعلا نب ركب يبا دنع ليدعتلا

 (*ةنيالقا دمحأ نب يكملا :روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 « الثم « مزح نبأ اهاريو « يقالخأ أدبمك «ةلادعلا» فيرعت يف نيملسملا ءاملعلا مظعم فلتخا
 لعجت ةقيرطب ةلادعلا فرعي يبرعلا نبا نإف لاح ةيأ يلعو . يهاونلل بانتجاو رماوألاب مازتلا درجمك
 . ةيساسألا اهتاموقم نم ةؤرملا

 ةلادع» عوضومب اهطابتراو تاؤرملل يبرعلا نبا فيرعت فاشكتسا ىلإ ةساردلا هذه فدهت

 هتعامتجم هاجت يحالصالا هفقوم بلق يف اهلعجي تاؤرملل يبرع نبا هالوا يذلا زيكرتلا لعلو .«ةاورلا

 . ةفلسملا

 تاياور ضفر وأ لوبق ىلع اندعاست اهنأ ةقيقح يف نمكت نذا (ةاورلا ةسارد) ةساردلا هله ةيمهأف

 : ةاورلا كئلوا

 "4تكفخا)]آ" مك 215117118 8
 م31 8.4161 1817 41 -814731

 8م
 آ.. خآ-11ءهللخ خلا هنسق

485145 ) 

 83لكم5(غ 01 اطع اناممدنه (84تدواتس-5ءطمامتك) طقتتع 012مل ذم لعقةمتنسع "ذخلت-شخ0513" ةك

 مممعمل مهصعتماع, مع ءمسماع, 10م طفح 5عع لا هع تفوعازن طع مهمات ةصعع تنط اطع لعاتسع

 060ءرئ5 دصل طع 27010همعع ه1 اطع مهمطتطتاعل ةعاق. 10ج عبعت ]طه خل فعوطأ, لعقمعت غطت

 دادتعأ 3 733: ةك ام طحولعع "خل 8كدمتقع" هدع 01 ذاك طةقلع عاق.

 '1طنق مدع اطعم عامدعر ةنطتق 2( تصامزتسع 15ه فل فعوطت'و لعقست انما 02 خل-](انمانق" 5

 رعامتعل 10 اطتخ ادددع 01 "فل ق0413". طع ءصمطقمتق طع م1هععق هه "خل-!1انمانقع" 15 تال

 8قكدعط جغ طع عماقع هأ طلع "عموم 207 ةانتطت0ع (07ةعلك مصصصسقلتسما 50 عان6و.

 1ع اصمهءاقصمععر, اطعصب هك اطتق ةاننلإت 01 طع اعقصكعتتا05 (1520)"خقهلق" انعد ذص طع

 [وعغ اطهغ 1( !عاآم5 انك 10 ةعععمأ 0 ععزومأ اطعأع اهقصحستممت ممم (13035/ةج:20)

 . برغملا ٠ ناوطتةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك « رضاحم ذاتسأ « ةلودلا ةاروتكد (*)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم تورق * سئلدنألا مام دس دان 8 جد 222 كن اا د تاع نانو كب داع هد م م د ندا عاتب تا عك مال

 اذه ىلإ يبرعلا نبا رظني فيكف . ًالدع كلذب نوكيف « ةلادعلاب ناسنإلا ىلع مكحلا وه ليدعتلا

 ؟ رمألا

 . لصفلا اذه يف هتسارد لواحنس ام اذه

 لدعلاو ةلادعلا ىنعم : لوألا ثحبملا

 :ةغللا يف لدعلاو ةلادعلا ىنعم : لوألا بلطملا

 . لدع وهف « لدعي « لدع نم ةلادعلا

 .عمجلل مسا ش2 لدعو 3 لودع لاجر : لاقي

 ال وهف « لدع تاوذ ةوسنو 2 لدع ووذ لاجر : ىنعم ىلع كلذ لك « لدع ةوسنو « لدع ةأرماو

 يذلا فصولا ىرجم يرجأ دق هنأ ىلعف ًاثنؤم وأ ىنثم وأ ًاعومجم هتيأر نإف « ثنؤي الو عمجي الو ىنثي

 . ردصمب سيل

 طارفإلا نيب.طسوتملا رمألا وه : ليقو . ميقتسم هنأ سفنلا يف ماق ام وهو  روجلا دض : لدعلاو
 .2©) طيرفتلاو

 .ًاخوسنم ةنمزالا نم ءيش يف نوكي الو . ةنسح لقعلا يضتقي قلطم : نابرض لدعلا» : بغارلا لاقو

 .« كنع هاذأ فك نمع ةيذألا فكو . كيلإ نسحأ نم ىلإ ناسحإلا وحن , هجوب ءادتعالاب فصوي الو

 شورأو ؛ صاصقلاك ٠ ةنمزألا ضعب يف آخوسنم نوكي نأ نكميو . عرشلاب ًالدع هئوك فرعي لدعو»

 ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف ١ : لاق كلذلو . « دترملا لام لصأو . تايانجلا

 ينعملا وه وحنلا اذهو . ةئيسو ءادتعا يمسف « 204 اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو» : لاقو « "”(مكيلع

 « ريخف ًاريخ نإ « ةأفاكملا يف ةاواسملا وه : لدعلا نإف « 7« ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ9 : هلوقب

 .*) هنم لقأب رشلا و« هنم رثكأب ريخلا لباقي نأ : ناسحإلاو « رشف ًارش نإو

 .195 : ةيآ « ةرقبلا ةروس (؟)
 6 : ةيآ ء« ىروشلا ةروس ق4رف]

 9٠. : ةيآ « لحنلا ةروس (5)
 .1718 : ص « نآرقلا بيرغ يف تادرفملا : يناهفصالا بغارلا (5)
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 األ اانا يت دات اع حن حاحا دعاك دك ان ادن بط ناي نع كا دا جد كيل كول لابد او نتا هدا لو يحط واع يسبرعلا نسب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 ام متملع اذإ : هتقيقح نايب يف [لدعلا ] :١ هيف يبرعلا نبا لاق «[لدعلا ]: هناحبس هللا ءامسأ نمو

 ةقيقح نإف , مكحلا يف روجي الو ىوهلا هب ليمي ال يذلا : لدعلا نأو . ظفللا اذه ىنعم نم ةغللا يف ردقت

 . هلعفي نأ لعافلل ام لعف : لدعلا : اولاق : لوألا.هجوأ ةثالث ىلع انئاملع ةرابع هيف تفلتخا امم هيف لدعلا

 . ةلعفلا كلام لكو لعافلا هلعف ام : لدعلا : ثلاغلا هان يهن الو رمأ هيف دعتي مل عقو لعف لك : يئاغلا
 .(3) «لوصألا يف كلذ انيب دقو . ميدقلاو ثدحملا معت اهنال نايبلا يف قحأو زجوأ ىلوألا ةرابعلاو

 اذه نم . لهاستم مهنمو « ددشتم مهنم « ةدع لاوقأ ىلع ةلادعلا فيرعت يف ءاملعلا فلتخا

 كرابملا نب هللا دبع امأ .27 «ةبير هيف رهظت مل نم نيملسملا نيب لدعلا ١ نإ يعخنلا ميهاربإ لوق ليبقلا
 :لاصخ سمخ هيف ناك نم» هنإ هيف لاقف « هنع هزنتي نأ بجي امو « لدعلا هب فصتي نأ بجي ام نيب هنإف

 هلقع يف نوكي الو , بذكي الو ٠ ةبرخ هنيد يف نوكت الو , بارشلا اذه برشي الو ؛ ةعامجلا دهشي
00 , 

 (4) 4 هللا هرمأ امب لمعلا وهو :لدعلا: ءاوسلا ١ : هلوقب لدعلا فرعي هدجن اننإف ٠ يبرعلا نبا امأ
 ,2)«ةلدع ناك . رئاغصلا رثكأو رئابكلا نع هسفن هللا لضفب دبعلا ناص اذإ ١ : لاق رخآ عضوم يفو
 مايقلا وه لدعلاو . لدعلا مازتلا يه امنإ ةلادعلا ١ : لاق ذإ « مزح نبا هيلإ بهذ امم بيرق فيرعت وهو
 «230١ طقف هب ربخأو ىور امل طبضلاو مراحملا بائتجاو , ضئارفلاب

 نبال ةبسنلاب نأشلا وه امك ةلادعلا يف ىرخأ ًارومأ طرتشيال هنأ مهوي يبرعلا نبا مالك رهاظو
 راشأو « رخآ عضوم يف ةلادعلا نع همالك يف بهسأ دقف « كلذ فالخ نيبتي «ربسلا دنع هنأ الإ ءمزح
 ىلإ عجرت يهو . اهب ومسلاو سفنلا ريهطت يف مهاست اهنأل لئاضفلا نم اهريغب اهطابتراو اهتاقلعتم ىلإ
 . ةفعلاو ةعاجشلاو ةمكحلا يف لثمتت « ةاجنلا تامالع يه لوصأ ةثالث

 تك
 .١4١1-ب , ١4٠١٠ : ص , ىصقألا دمألا : يبرعلا نبا ()
 .78 : ص . ةيافكلا : بيطخلا (0
 .9ل8 : ص . ردصملا سفن : بيطخلا كك

 .4 /7 ةضراعلا : يبرعلا نبا (9)
 )٠١( أ . 178/4 كلاسملا : يبرعلا نبا .

 )١١( ماكحألا : مزح نبا ١/144.
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سئدنألا 1 ن1 و ع قيال نواف حنان نيو جم ع اناد كو 3ح عدت ند جد دا درك ودع دع مب

 يتؤه) : هناحبس لاق . هفالخب لمعلاو. هيلإ كشلاو لهجلا قرطت نع هزنتلا يهف , ةمكحلا امأ»

 يعاد عيطت نأب كلذو ٠ ثبخلاو هلبلا نع سفنلا رهطتت اذهبو .(' «ريثك) هلوق ىلإ «ءاشي نم ةمكحلا
 . ةيرشبلا تانوعر ىلإ ليمتف كيلع كسفن مكحت الو , كسفن مكحت نأو ٠ ىوهلا يعاد يصعتو , قحلا
 3 «ةيهلإلا تافصلا ىضتقم 03 نع غيزتو

 دحأ زجي ملو . تاوجرملاو فواخملا ىلع تاداضملا ضراعت امدنع بلقلا توبث يهف ةعاجشلا امأو»
 ةليذر نم سفنلا رهطتت ةعاجشلا ةليضفبو .... هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ اشاح ةفصلا هذه مالسإلا يف

 . «روهتلاو علهلا

 دصقلاو عرولاو ءاخسلاو ربصلاو ءايحلا نوكي اهبو . هوركملا نم سفنلا فك يهف ةفعلا امأو»

 .« دومجلاو رشلا نع سفنلا هزنتت اهبو . ثمسلا نسحو ددوتلاو

 يهو . « ةمدقتملا ثالثلا لاصخلا نم دوصقملا قفو ىلع لمعلاو ملعلا ماظتنا يهف ةلادعلا امأو »
 06 ترمأ امك مقتساف) : هناحبس هلوقل « ١0 دوه ينتبيش# : هآر نمل هلع هلوقب مهضعب دنع ةدارملا
 سفنلا لاح نم هلك كلذ بيكرتو « هيلإ اناعدو هيلع هللا انلمح يذلا ميقتسملا طارصلاو ةلادعلا يهو

 . اهتليضف نيبتو ةلادعلا ىلإ هلك كلذ درتو « نيتيآلا ىلع اهفرصتو اهماكحأو

 )1١( . مرشلاو لقعلل متالملا ىنعملا نع جورخلا نع سفنلا رهطتت . ةليضفلا هذهبو»

 . هريغ نيبو هنيبو ١ هسفن نيبو هنيبو « هبر نيبو هنبب نوكت نأ بجي يتلا ةقالعلا ةيعون زربأ مث

 2 هاوه ىلع هاضر ميدقتو ء سفنلا ظح ىلع هللا قح راثيإ ىلع موقت نأ بجي هبرب درفلا ةقالعف

 . رماوألل لاثتمإلاو « رجاوزلل بانتجإلاو

 نع سفنلا ىهنو » : ىلاعت لاق امك اهكاله هيف امع اهعنم ىلع موقت اهنإف « هسفنب ءرملا ةقالع امأ
 : لاح لك يف ةعانقلا موزلو 2 (١١«ىروهلا

 )١1( ةيآ « ةرقبلا ةروس : 7516.
 بيرغ نسح ثيدح اذه» : يذمرتلا هيف لاق ٠ سابع نبا ةياور نم « 181١/١1 يذمرتلا عماج يف ثيدح نم ءزج )١1(
 .« هجولا اذه نم الإ سابع نبا ثيدح- نم هفرعن ال

 . ١١1 : ةيآ ءدوه ةروس 002

 )١15( /؟ . ليوأتلا نوناق : يبرعلا نبا ١547-151 .
 15٠. : ةيآ « تاعزانلا ةروس (1)

 حا



 همم مع همم هم م همم ل همس هام هس م م مم م مم ممم هم مم هلع همس هام م هامام همط همم هامس ل م ع م هن مح يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 نم فاصنإلاو « رثكو لق اميف ةنايخلا كرتو « ةحيصنلا لذب ىلع موقت نأ بجيف ريغلاب هتقالع امأ

 2 مزعلاو مهلاب ىتح 2 نلع يف الو رس يف ال 2 لعف الو لوقب دحأ ىلإ ةءاسإلا مدعو 6 مهل هسفن

 23 ىولبلا ىلع ريصلاو

 .214) لدعو نسح هنأب اذه هليصفت ىلع يبطرقلا قلعو

 نم مزح نبا هاري امل ًافالخ ةلادعلا تاجرد توافت ىلإ هتراشإ سملي يبرعلا نبا عينص يف لمأتملاو

 . ةدحاو ةبتر اهنأ

 : نيتلاح نيب زيامي يبرعلا نبا دجن اذل . يناثلا ربخلا يوار نم لدعأ نيربخلا دحأ يوار

 لك هعيطتسي ال رمأ اذهو ؛ءاولبلا ىلع ربصلاو مزعلاو مهلا يف ىتح مكحتلا ىلإ لصت ايلع ةلاح- ١

 . مهنيب اميف لضافتلا لاجم كلذ يفو . ةقشم نم هيف امل سانلا

 كرتو «رماوألاب لمعلا : لقوأ . ىذألا كرتو كسفن نم فاصنإلا دودح دنع فقت ايند ةلاح

 . يضرم ًالدع ناك « ركذ امك ناك نمف . يهارنلا

 بانتجاب ةءورملا : ىوقتلا بناج ىلإ طرتشي هدجن ذإ « دحلا اذه دنع يبرعلا نبا فقي الو

 رحلا نع ندبلا رتسي بوثئلاك «يصاعملا نيبو هنيب باجحلاو « نيدلا رتس ةءورملا نأل قءاندلا

 ,9©2 يرهمزلاو

 يف ءاملعلا فلتخا دقو . ("' يعفاشلا بهذم نم روهشملاو كلام مامإلا بهذم طرشلا اذهو

 فرعت ثيحو كدلب يف امأ» : لاقف اهنع ةيواعم نب سايإ لئس دقف ٠) مهيلع رسعو ةءورملا ىنعم

 . « سابللاف فرعت ال ثيح امأو , ىوقتلاف

 .«كسنلاو. عضاوتلاو. ءاخسلاو قلخلا نسح» : ةعبرأ اهناكرأ نأ ىري هنإف « يعفاشلا مامالا امأ

 )١(. «ةفعلاو ةفرحلا : لاق ؟ مكيف ةءورملا نودعت ام :  سيقلا دبع نم ًالجر ةيواعم لأسو

 . ١١77/7 ؛نآرقلا ماكححأ : يبرعلا نبا (1)
 1١9/٠١. نآرقلا ماكحال عماجلا : يبطرقلا (1)
 . ب . ١178/51 كلاسملاو ء 7147 : ص « سيقلا : يبرعلا نبا 009(

 .3017؟: ص٠ لوصالا ماكحأ يف لوصفلا اكحإ : يجابلا 0

 ١96/٠١. ىريكلا نئسلا : يقهيبلا رظنا )1١(

١. 



 ةاءانطعلاو تانلقتلا نم:نورتق : نسلدنالا ٠ كدا بدانة ماقلت تا امد ندا تدل هوب ل ملام ل ومما

 مسر نع ةجراخ عقاولا يف اهنأل « اهلولدم ديدحت يف فالتخا اهريغو فيراعتلا هذه يف ودبيو

 تاداعب ىرخأ طبترتو « لضف ىلع الضف هتداز اهب ءرملا ىلحت نإ تافصب انايحأ طبترت امنإو « ةلادعلا

 . ةءورملا طقاس ناك الإو « اهنع جورخلا غاستسي الف « دليلا لهأ فارعأو

 « نيوكتلاو ةجزمألا فالتخال رصعل رصع نمو « رخآل دلب نم فلتخت فارعألا نأ يهدبلا نمو

 رثؤي ال ًايداع دلب لهأ هدعي ًارمأ دجن دق اذهل « ضعبب مهضعب عمتجملا دارفأ طبرت يتلا تاقالعلا ةيعونو

 نب ةبعش مكحك .1"2) كلذ ببسب هوحرج هفرتقا نمو « اهيف ًارثؤم نورخآ هربتعي امنيب « ةءورملا يف
 ىلإ يدؤي نأ هنأش نم اذهو . "7 ةءورملا طقاس هنأي نوذرب ىلع ضكري هآر يذلا لجرلا ىلع جاجحلا

 نم ةيديزلاو ةنسلا لهأ نإف كلذ يف اوفلتخخا نإو مهنأ الإ ء ةءورملا لولدم ديدحت يف ءاملعلا فالتخا

 .2"ةاورلا ةلادعب مكحلا يف اهيلع دامتعالا ةرورض ىلع نوقفتم ةعيشلا

 نآلا مكل طباضلاو » : سبقلا يف لاقف ةلأسملا نع سبللا عفري ىتح ًاطباض اهل يبرعلا نبا عضو دقو

 يفو . 2226 لضفلا لهأ دنع هتبترم نع هسخبي ام « (ةءاندلا :يأ ) هنم ردقب مكنم دحأ يتأي الأ : هيف

 دنع هتبترم نع هسبحي امم هنم رذتعي ام مكنم دحأ يتأي الأ : هيف نآلا مكل طباضلاو ١ : لاق كلاسملا

 .(5 « ةلادعلا لهأ نم نوكي ذئنيحف . لضفلا لهأ

 . اياندلا نع عفرتي نأ هيلعف « اذل هب ىدنقي ملاعلا نوك ىلإ عجري « اذه ةئسلا لهأ فقوم لعلو

 فيكف « عيشت اهنإف « عمتجملا فرط نم توكسلا تفداصو يداع صخش نم تردص اذإ تافرصتلاو

 !؟ ملاعلا نم تردص اذإ

 دارفألا تافرصت ىلع ًابصنم دقنلا ناك املكو « عمتجملل ًايحالصإ ًافقوم اذه ربتعي رمألا عقاو يف

 . ةنسحلا ةودقلا قيرط نع ىلثملا ةيبرتلا ىلإ ةمألاب يقرلا ليبس يف هميوقت كلذ ءارو نم فدهلا ناك

 نأ بجي ناكف « ءايبنألا ةثرو ءاملعلاو . ةيلاثم ةيبرتل عضخ جذومنل ماس كولسل عابتا وه ءادتقإلاو

 امل لضفلا بابرأل قاوسألا لوخد ةيكلاملا ءاملع هرك « كلذل .7"21 صئاقنلا نع ًاديعب مهكولس نوكي

 « 111 ربمفونربوتكأ 485 ددع « ةيدوعسلا «لهتملا «نيثدحملا دنع حيرجتلاو ليدعتلا نازيم» : انلاقم عجار (11)

 5٠١. : ص

 7١8. : ص « حالطصإلا نساحم : ينيقلبلا 2(

 . ١١7/5 راظنالا حيقنت يناعمل ر الا حيضوت : يناعنصلا رظنا (15)

 . 58417 : ص « سبقلا : يبرعلا نبا (16)
 .ب ؛ ١178/54 كلاسملا : يبرعلا نبا 00250

 ةثالثلا نورقلا يف نيثدحملا دنع ةيميلعتلا مظنلا : ناونع تحت انل ةسارد يف ةلأسملا يف ليصفتلاب انمق دقل (10)

 :1١١9-151١. ص «ىلوألا
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 0 يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 نم اونثتسا مهنأ الإ « اهيف هللا ىصعي يتلا عاقبلا نع مهل اهيزنت « ركانملا اهيف ترهظو « لطابلا اهيف رثك
 ,وه امعتف ملعلا لهأ ةخيشم هتركذ ام : كلذ يف يبطرقلا لاق . حالسلاو بتكلا قاوسأ مهلوخد كلذ

 .قاوسألا نم امهريغ امأو. نهتجاح نم كلذب سيل ذإ نهتطلاخمو ناوسنلا ىلإ رظنلا نم لاخ كلذ نإف

 ةجربتم ةدعاق نهريغو تايراسيقلا يف ةأرملا ىرت ىتح» نهيلع تبلغ دق ءايحلا ةلقو , نهنم ةنوحشمف

 .8"(2) هطخس نم هللاب ذوعن . اذه اننامز يف يشافلا ركنملا نم اذهو « اهتنيزب

 لك لوخد ملاعلل زوجي هنإف « اذل . مهزمغي امم قاوسالا يقاب مهلوخد ربتعي مل يبرعلا نبا نأ الإ

 .("؟)ةمشحلل مدهو « ةءورملل طاقسإ كلذ نإف « هيف لكأي ال نأ ةطيرش « هيلإ ةجاحلل قوس

 . ءايبنالل الإ تسيل يهو « ةمصعلا يضتقي كلذ نإف ٠ يصاعملا عيمج نع هزئتلا ينعي ال اذهو

 ناص اذإف : رئابكلا نع هزنتلا وهو ١ « لاوحألا يف بلاغلا « دوجولا يف نكمملا ىلع ينبنت ةعيرشلاو

 . "0 « الدع ناك رئاغصلا رثكأو : مهضعب لاق ءرئابكلا نع هسفن هللا لضفب  دبعلا

 كلذو « رهاجي مل وأ اهب رهاج ءاوس ةلادعلا يف رثؤت ال رئاغصلا نأ يبرعلا نبا دنع لصفلا لوقلاو

 , "57 رئابكلا فالخب اهنع كاكفنإلا ءرملل نكمي ال هنال

 : ةمصعلا ىنعت ال ةلادعلا : يناثلا ثحبملا

 هبانتجا ىدم ةجلاعم : لجرلا ةلادع ىدمل مهتسارد دنع ءاملعلا اهيلع جرعي يتلا رومألا نم

 « ناك امفيك بنذ يأل مهفارتقا مدع سانلا يف اضرتفم ناك اذإ امع لءاستن انلعجي يذلا رمألا « بونذلل

 فارتقا مهل رفتغي هنأ مأ ! ؟ ةلادعلاب مهل مكحي طقف اهدنع « لامكلا يف ةيآ ونوكي ثيحب « ربك وأ رغص

 نأ نكمي له « ةلادعلا ةفص نادقفو باقعلا هيلع نوقحتسي ام اوفرتقا اذإ مث ؟ ضعب نود بونذلا ضعب

 .؟ ةلادعلا ةفص اوعجرتسي نأ نكمي لهو ؟ مهل هللا رفغي

 ببس يبرعلا نبا عجريو ءايبنالل يه امنإ ةمصعلاف « أطخلا نم موصعم ريغ ناسنالا نأ كش ال

 قلخ املو ...3 : لاق « اذل . تارهشلا بح نم هيلع لبج امو « ةيرشبلا هتعيبط ىلإ بنذلا يف هعوقو

 . ١5/17 نآرقلا ماكحال عماجلا : يبطرقلا (18)
 لكالاد : كلذ يف لل هللا لوسر ىلع ةعوضوملا ثيداحألا نمو . 1414-1410 /* انآرقلا ماكحأ 0 يبرعلا نبأ 00

 سف . «فصو الو ةحصلا يف هل لصأ الو « قيرط ريغ نم هانيور) : يبرعلا نبا هيف لاق 2 « ةءاثد قوسلا يف

 ١51١6. /"ردصملا
 .؟81 : ص « سبقلا : يبرعلا نبا 02

 119/١١-17١0. ةضراعلاو ء 151١ 21074 /9 « نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا رظنا (1)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا تن نا نا كل ما اع د وم من اأو ام او اح دنا < تاما ادام ماك كحك عك ناك

 تداعو « ةمزال ةفص ةليذرلا تناك . رصبو عمسو لقعب يلح مث ؛ ردقلا قباسب ٠ رذقو نتن نم ناسنإلا
 .©0(هيلإ داعي عرفو هيلع نوكي لصأ نم راصو ٠ ةرطفلا ىلع قلخ دقو . ةبستكم ةليضفلا

 ةوفه لقال درفلا ةلادع طقست لهف ؛ اهتماسج ثيح نم فلتخت اهبكتري يتلا يصاعملا هذه نأ الإ

 . ةلادعلا ىلع اهريثأت ىدمو ةصاخ يبرعلا نباو ةماع ءاملعلا دنع يصاعملاو بونذلا نم

 : يصاعملا ماسقأ : ل وألا بلطملا

 نإ 9 :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع نيلدتسم رئابكو « رئاغص نيعون يصاعملا رابتعا ىلإ روهمجلا بهذ
 . 274 مكتائيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجتت

 ةريبك اهنأب بونذلا ضعب صصخت يتلا ثيداحألل ةبسنلاب نأشلا وه اك ةنسلاب اضيأ اوجتحا امك

 . رئابكلا ربكأ اهنأب ىرخأو

 نأ يأ « عقاولا يف يبسن وه امنإ ميسقتلا اذه نأ ىلإ ؛ كروف نباو ينيوجلاك ضعبلا بهذ امنيب
 ١ لجو زع هللا دناعي يصاعلا نال « رئابك بونذلا لك نإف الإو « رخآ بنذ ىلإ ةبسنلاب ربكأ وأ رغصأ ًابنذ

 . رخآ نم لقأ بنذو « بنذ نم مظعأ بنذ كانه نكلو « ةريبك ةدناعم

 « ةريغص : ماسقأ ةثالث ىلإ يصاعملا هاضتقمب مسقي ١ يميلحلا هب ذخأي رخآ ًايأر دجن « نيح يف

 ةشدخلا امأف ةشحافف : هل محر اذ ًاصخش لتق نإف « ةريبك : قح ريغب سفنلا لتقف . ةشحافو « ةريبكو

 ,9©2ةريغصف : ةبرضلاو

 ؟ ةلأسملا يف يبرعلا نيا يأر وه امف

 اهنم « ةتوافتم بتر هدنع يهف « يصاعملا عاونأ نيب زيامي هدجي ١ يبرعلا نبا ءارآل عبتتملا نإ

 رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ ) : ىلاعت هلوقب زييمتلا اذه ىلع لدتسيو . ريبكلا اهنمو « ريغصلا
 تينتجا ام نهنيب امل ةرافك ةعمجلاو سمخلا تاولصلا » : مالسلا هيلع هلوقبو . 904 مكتائيس مكنع

 .8لا/ /؟ . ليوأتلا نوناق : يبرعلا نبا (97)
 .7 ١ : ةيآ ءءاسنلا ةروس 2

 075 : ص(أ لوصالا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ : يناكوشلا 0022
 ١" : ةيآ ءءاسنلا ةروس هج
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 0 ل ع وح ع عج د اي عصا محرم عل نب يول تسد ةربعا# هع ع هما قو كدا د ك2 يسبرسعلا نب ركب نحأ دنع ليدعتلا

 نأ اًضيأ ىضتقاو . صن رئابك بونذلا يف نأ ١ كلذ نم يضتقي هنأ يبرعلا نبا صلختساف . 277 « رئابكلا

 . "7 « نبالاو بالاو . ريصقلاو ليوطلاك ةلباقتملا ءامسألا نم اهنأل ؛ ةرورض رئاغص اهيف

 رئاغصلا ىنعم نع ثحبلا ىلإ انرجي يذلا رمألا ١ روهمجلا يأر ىري يبرعلا نبا نأ حضتي اذهبو

 . اهنيب قرفلاو « رئابكلاو

 : رئاغصلاو رئايكلا ىنعم : يناثلا بلطملا

 ىلوألا نأ نورخآ ىري امنيب , اهئاصحإب ضعبلا ماق « رئاغصلا نع اهزييمتو رئابكلاب فيرعتلا يف

 يف اوفلتخا اهئاصحإب اومتها نيذلا نإ مث . اهنيب ةقرفتلا انل نكمي هقيرط نع « ةلأسملل فيرعت ميدقت

 نب هللا دبع لاقو « عبس يه : رمع نب هللا دبع لاقو « عبرأ يه : دوعسم نب هللا دبع لاقف « اهددع

 ام لك : ليقو . نوعبس يه : رخآ لاقو ؛ةرشع ىدحإ يه : هريغ لاقو « عست يه : صاعلا نب ورمع

 وهف اذه الو اذه هيلع بترتي مل امو « ةريبك وهف ةرخآلا يف ديعو وأ « ايندلا يف دح هيلع بترت

 نإ : هلوق ىلإ ءاسنلا ةروس لوأ نم ركذ ام لك : ليقو «ةريبك وهف هلعاف هللا نعل ام لك : ليقو . ةريغص

 (22) . « مكتائيس مكنع رفكت هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت

 ةمقنلا نم عون هبولسأ يفو « كلذ لعف نم دقتناو « رئابكلا ديدعت غستسي مل هنإف يبرعلا نبا امأ

 ةرشع عبس اهغلبو ٠ حراوجلا ىلع اهمظنو . خايشألا ضعب اهعمج دقو ١ : هلوقب نيبنذم بطاخي هنأكو

 , 2506 .. كرتأ اهريغل نوئوكت مكنإف ! اهومتكرت مكتيلايف ٠ ةريبك

 اهنال « (47 نيقيلا هجو ىلع اهرصح ناكمإ مدعل اهل فيرعت ميدقت وه لضفألا نأ ىري هنإف ءاذل

 ناضمر رهش يف ردقلا ةليلو « مويلا يف ةءوبخم اهنإف « ةعمجلا ةعاس نأشك ةنسلاو نآرقلا يف ةروتسم

 ةمكحلا هذهو « تاضمر رهش مايقو ؛« ةعمجلا موي لوط لفاونلا نم راثكإلا يف بيغرتلا يهو « ةمكحل

 ."' "١ اهعيمجل بانتجإلا عقيل بونذلا فارتقا نم سانلل بيهرت كلذ يفف « رئابكلا رتس يف اضيأ

 .١15١1ح١58/5 3171454 ح44 ١8/ 0 9145 حا٠8١1/1 دمحأ دنسم :رظنا (؟5)
 2 ١6١/١١ ةضراعلا : يبرعلا نبا م

 . ءاودلاو ءادلا : يف ميقلا نبا دنع انركذ ام ليصفت رظناو . 7١ : ةيآ ءءاسنلا ةروس (18)
 .17460 /". ليوأتلا نوناق : يبرعلا نبا ("9)

 .7960 /” ردصملا سفن : يبرعلا نبا 613

 .760 /" . ليوأتلا نوناقو : ١ ١/ 6١6 نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا (41)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا 211111111000000 ا

 يف لصحتي يذلا ١ : يبرعلا نبا لاق « امهنيب قرفلا هجوأ نايبو « رئابكلاو رئاغصلاب فيرعتللو

 درو امو . ةريبك رهف ٠ هانعم يف وأ باقعلاب هللا نم ديعولا هيلع درو ام لك نأ رئاغصلاو رئابكلا نيب قرفلا
 .(؟1)  قالطالا دنع ةريبكب سيلف , ديعو نارتقا ريغ نم ًاقلطم يهنلا هنع

 اهامس ام يه ةريبكلاو » : هلوق يف مزح نبأ هيلإ راشأ اموه يبرعلا نبا هيلع صن ام نأ دجي لمأتملاو

 . ؛ « ديعولا هيف تأي مل ام ةريغصلاو ديعولا هيف ءاج اموأ , ةريبك هل هللا لوسر

 اهيلع ةدعاقلا قيبطت يفكيو « بونذلا ءاصحإ نع ىنغأ ام ةقدلا نم اغلب نافيرعتلا ناذهو

 نأ ١ يهو « رئاغصلاو رئابكلا نيب زييمتلل اهيلع دامتعالا نكمي ىرخأ ةقرفت دروأ يبرعلا نبا نأ الإ

 هنإ ٠ ةلزنملا كلتب سيلف هللا نيبو كتيب امو , رفتغي ال هنال , ةريبك رهف ملاظملا نم دابعلا نيبو كنيب ام

 مالكلا ضرعم يف هنال « ةقرفتلا هذه يف هيلع صني ملو . رئابكلا ربكأ هتإف «رفكلا ادعام , 2447 0« فخأ

 240 فكلا رهف دئاقعلا لاجم يف امأ « ةيصعم لاجملا اذه يف ةفلاخملاف « حراوجلا لامعأ نع

 ليبس ىلع ال ناهذألا ىلإ اهبرقي يذلا رمألا « لهسي اهميسقت نإف « رسعي رئابكلا ديدعت ناك اذإو

 . اهب ةطاحإلا

 . هللا ركم نم نمآلاو « هللا ةمحر نم طونقلاو « رارصإلاو « كرشلا : ةعبرأ بلقلا يف يهف

 هللا همحر كلام دئعو . رحسلاو «سرومغلا نيميلاو « فذقلاو « روزلا ةداهش : ةعبرأ ناسللا يفو

 . ةميمنلاب هنع ضوعتو « كرشلا مسق يف لخديف « رفك رحسلا نأ

 « انزلا : نانثا جرفلا يفو « ابرلا لكأو « ميتيلا لام لكأو « رمخلا برش : ةثالث نطبلا يفو

 . طاوللاو

 . ةقرسلاو لتقلا : نانثا نيديلا يفو

 . فحزلا نم رارفلا : دحاو نيلجرلا يفو

 ل ل

 1 ىلحملا : مزح نبا 2

 .948/7"7 . ليوأتلا نوئاقو ء167 ١١/ ةضراعلا : يبرعلا نبا (55)

 . 14117 /". نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا (0)
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 0 ا ل يبرعلا نب ركب يسبأ دنع ليدعتلا

 (؛1!هيدلاولا قوقع : ندبلا عيمج يفو

 « هللا بيذكت وه رئابكلا ربكأو « ةتوافتم تاجرد يه ذإ « رئابكلا نيب ةنزاوملاب يبرعلا نبا ماق مث
 ةداهش مث . سفنلا ليضفتو سنجلا ةمرح كته نم هيف امل « لتقلا مث . هتافصو هتاذ يف هيلع بذكلا وأ

 هنكلو «ةريبك هلك بذكلاو . لطابلا ةروصب قحلا ىلع سيبلتلاو « قوقحلا عطق اهيف نإف « روزلا

 « دلاولا لتق : لتقلا تاجرد مظعأ ناك امل « لتقلا : اهمظعأف « نيدلاولا قوقع بتارم فلتختو

 .'؛امههوجو يف سييعتلاو « فيفأتلا : اهلقأو

 نازيملا ركذن « ةنزاوملا هذه يف درطتسن ال ىتحو . رئابكلا بتارم نيب يبرعلا نبا زيامي « اذكهو

 نإف . اذل 80« اهلحمو آملع اهردق ىلع ةيصعملا ربك » ربتعي هنا كلذ « هتاه هتقرفت ىف هيلع لوعي يذلا
 نإف ,ةريبك مارح بذكلاف ... اهددعتب ددعتتو ؛ ايئدلا يف تامرحلا فعاضتب فعاضتت ةرخآلا يف ماثآلا»

 تناك نإف , تداز رصعلا دعب تناك نإف ٠ تفعاضت ئرما قح عطقب تلصتا نإف ؛ تمظع هللا ركذب تلصتا

 .(45) «..اهنم هظحل اعطق كلذ نوكي نأ نمأي مل  ةنجلا ضاير نم ةضور وهو هلل يبنلا ربنم ىلع

 ربكأو « لدعلا لدعأ نيب نازيملا يفرطل هديدحت يف ودبي ام ىلع ميقلا نبا هنم دافتسا ام اذهو
 هنأ هناحبس ربخأف ١ : لاق « اذه يفو . يصاعملا وأ ربلا راطإ يف ةفلتخم بتر نم امهنيب امو « رئابكلا

 لدعلا سأر وهو ءديحوتلا : طسقلا مظعأ نمو ٠ لدعلا وهو  طسقلاب ساتلا موقيل هبتك لزنأو , هلسر لسرأ

 اذهل ةافانم دشأ ناك امف . لدعلا لدعأ ديحوتلاو . ملظلا ملظأ كرشلاف . ميظع ملظل كرشلا نإو . هماوقو

 دوصقملا اذهل ةقفاوم دشأ ناك امو . هل اهتافانم بسحب اهتاجرد يف اهتوافتو . رئابكلا ربكأ وهف دوصقملا

 ,(6')« تاعاطلا ضرفأو . تايجاولا بجوأ رهف

 (*1) : عاونأ ةعبرأ ىلإ بونذلا ميسقتب ميقلا نبا ماق « يبرعلا نبا عينصكو

 ١ ةمظعلاك « ةيبوبرلا تافص نم هل حصي ال ام ناسنالا ىطاعتي نأ يهو : ةيكلملا بونذلا «

 ) )45ةضراعلا : يبرعلا نبا ١١٠/  1017-1١57ليوأتلا نوناقو ء «91/7 8.
  64ةضضراعلا : يبرعلا نبا دنع كلذ ليصفت رظنا 2 ١١/ "1١61 .

 ( 4.؟1/ : ص « سبقلا : يبرعلا نبا

  )0.؟07 : ص . ردصملا سفن : يبرعلا نبا
 :1١45-١59. لص ءاودلاو ءادلا : ميقلا نبا (00)

 . 1١5١-١475 : ص . رئصملا سفن : ميقلا نبا (01)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سئلدنألا اد كان دو حد د دو كالو نا دوو نكت ناط ع دن مطاط داود م ع اواي م داع ماعاد

 . رانلا لدي كرشلا اذهو . هعم ىرخأ ةهلآ لعجو « هتافصو هئامسأ يف كرش أ
 هللا عم هيف كرشأ يذلا لمعلا طبحأ نإو رانلا لوخد بجوي ال دق اذهو . ةلماعملا يف كرش ب

 . لمع هعم عفني الو بونذلا مظعأ اذهو « هريغ

 شغلاو يغبلاو , دسحلا يف ناطيشلاب بنذملا اهيف هبشتي يتلا يهو : ةيناطيشلا بونذلا  ؟
 . ةرضملا يف ةيناثلا ةبترملا يف يتأي عونلا اذهو « ركملاو « عادخلاو

 . بضغلاو ناودعلاك « عابسلا ةسارش اهيف يتلا يهو : ةيعبسلا بونذلا-؟'

 . جرفلاو نطبلا ةوهش ءاضق ىلع صرحلاو « هرشلاك كلذو : ةيميهبلا بونللا - ؛

 رئاس ىلإ نولخدي هنمو « ةيكلملاو ةيعبسلا بونذلا نع مهزجعل قلخلا بونذ رثكأ مسقلا اذهو

 ىلإ مث « ةيناطيشلا ىلإ مث « ةيعبسلا بونذلا ىلإ هنم نولخديف « مامزلاب اهيلإ مهرجي وهف . ماسقألا
 . ةينادحولا يف كرشلاو « ةيبوبرلا ةعزانم

 يصاعلاف « هيلع صن ام سفن وه ذإ « يبرعلأ نبا نم يصاعملا يف جردتلا اذه ذخأ ميقلا نبا لعلو
 نم وهف « هركذ هرضحي ملو « هنع ايهال ناك اذإف . هل ًاركاذ وأ ديعولا نع اًيهال نوكي نأ امإ هدنع
 « ميظعلا ماقملا اذه يف ميرحتلا رضحتسي نأ هيلع ناك دقف . (09« مهسفنأ مهاسنأف « هللا اوسن نيذلا)
 ناك هنكلو . ةرم لوأل نكي مل هرمأ نأل . ركاذلا مثإ هيلعو , هتكله دارأ دقف , هل ركذلا هللا قلخي مل اذإف»
 تامرحملا مث .اًيناث تاهبتشملا مث . ًالوأ ةحابملا تاوهشلا ىلع بابكإلاو يصاعملا بابسأ يف كامهنالاب
 هيف لاق يذلا جاردتسإلا ةقيقح وه اذهو  ةدارإ ريغ نم عقيف ةداعلا هرجتو ةوهشلا هبلغت مث , ًاثلاث ةضحملا
 ,01) (.."9 «نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس) : هناحبس

 درو امك ليلدلاب وأ نيعألل اهنم رهظ ام ءاوس « يبرعلا نبا دنع ةشحاف يهف « ةريبكلا تققحت اذإف

 عامجإلاب عقو وأ :4**2 نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبر مرح امنإ لق » : ىلاعت لاق « هيف صنلا
 . هب يلجلا ليلدلا ماق وأ « هيلع

 .207 ةعتملا حاكن ميرحتك « ليلدلاب يفخ وأ « نيعألا نع يفخ ام لك يهو « ةنطابلاو

 .19 : ةيآ ءرشحلا ةروس (01)
 . 87: ةيآ « فارعالا ةروس 26

 11١-771١. /*  ليوأتلا نوناق : يبرعلا نبا (04)
 . "ا" : ةيأ . فارعالا ةروس (66)
 .7//7' /؟ , نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا (07)

١/ 



 د اعلاو تداخل ها عطر د لح راح رم تدل نان كالا ياك اي همام هد بدع ع امال هاك دع ل اع الاو ل انااا وم ند يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 نأ لصحتو « ةشحافو ؛ رئابكو « رئاغص ىلإ يصاعملا مّسسق نم فلاخي اذه هلمعب « يبرعلا نباو

فصوي مل ام امأ « رئابكلا نم هنأب اعم امه وأ « هلوسر وأ هللا هفصو وأ « ديعولا يهف درو ام رئابكلا
 هنأب 

 عوقولا رشبلا ةعيبط نم نآل « اهنع كفني نأ ءرملل نكمي ال رومأ يهو « رئاغصلا نم هنإف رئابكلا نم

 .*)اهبانتجا نكمي هنإف « رئابكلا فالخب ءاهيف

 : يصاعملا فارتقا مكح : ثلاثلا بلطملا

ذلا ةاورلا ةلادع ىدم ةفرعمب طبتري يصاعملا عاونال انتسارد نم فدهلا نإ
 نم ام ذإ « اهنوفرتقي ني

 . انيب امك ةتوافتم بونذلا نأ الإ بنذأ دقو الإ ناسنإ لك نأ كش

 , اهايإ هتبلسو اهيف ترثأ ام اذإو « لجرلا ةلادع ىلع اهريثأت ىدم نع ثحبلا ؛ انب ريدجلا نمو

 ؟ دبألا ىلإ هلمع ةريرج لمحتي هنأ مأ ؟ اهل هعاجرتسا نكمي له

 «رئابكلا بانتجا ءاملعلا نم هريغك طرتشي هدجن « يبرعلا نبا دنع لدعلا لولدم ىلإ دوعن امدنع اننإ

 .580ةلادعلا طقاس نوكي هنإف « اهبنجتي مل اذإ امأ

 نع عوزنلا عيطتسي ال دبعلا ناك امل ١ : يبرعلا نبا لوقي امك هنأل .اهيف رثؤتال اهنإف رئاغصلا امأ

 يقوتلا نكمي رئابكلا تناك املو ؛ هتلادع يف رثؤت مل , اهنم زارتحإلا ارشب نكمي الو . بونذلا رئاغص
 . 201!( ةلادعلا يف تحدق اهنم زارتحإلاو

 نبا دنع هتلادع يف حدقت ال اهنإف « رهاجي مل وأ رئاغصلاب رهاج ءاوس ءرملا نإف ساسألا اذه ىلع

 نإف ىرخأ ةهج نمو « ةهج نم ةريبك حبصت الو ةريغص اًمئاد ىقبت ةريغصلا نال « ودبي ام ىلع يبرعلا

 . يصاعملا نم عونلا اذه نع كاكفنإلا اهنكمي ال ةيرشبلا ةلبجلا

 .ةعاطلا ةوالح بهذيو . ةمتاخلا ءوس يف عقوي يصاعملا ىلع يدامتلا ١ نأ ىري كلذ عم هنأ الإ

 هسفن ًاضرعم نوكي امئإو , ًارفاك نوكي الف . ةيصعملا سفنب امأف . رعشي ال وهو هنيد ءرملا ىلع بهذيف
 . 2 «هرفع وأ هباذع نم ءاش ام هيف ذفنيل وأ . ةمتاخلا ءوسل

 . 1471/7. نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا (01)
 .1471و 21١74 /* .نآرقلا ماكحأو « ١1:114/١ . ةضراعلا : يبرعلا نبا رظنا (6)
 179/1١١-17١0. ةضراعلاو ء١157١/*  نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبأ : رظنا (59)

 ) )5١ةضراعلا : يبرعلا نبا 2 787/7.

 انكي



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سئلدنألا 01 5

 اهيلع هدوعتو يصاعملا باكترا ىلع لجرلا ةأرجب ةنيهر يبرعلا نبا اهنع ملكتي يتلا ةبقاعلا ءوسو

 لباقم يف نازيملا ىلع اهضرع دنع اهعمج يتلا تائيسلا رادقمب ةنيهر اهنأ امك « رئابكلا بكتري ىتح
 . تانسحلا

 : بونذلا تارفكم : عبارلا بلطملا

 اذه يف؟ ةدحاو ةجردو ؟ ةدحاو ةليسوب اهنع ريفكتلا متي لهف « تاجرد برنذلا نأ انل نيبت

 : تافلاخملا نم نيعون ىلإ يبرعلا نبا ريشي ددصلا

 « هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ) : ىلاعت هلوقل « هنع وفعالو « رفكلا وهو « داقتعالا يف ةفلاخم أ

 . 210 ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو

 : ناعون يصاعملاو 21 يصاعملا يه هذهو « حراوجلا لامعأ نم يه ةفلاخمو - ب

 . اهترفغمب مكحي يتلا يه هذهو « هناحبس هللا قوقحب قلعتي امم رئاغص أ

 ةصاقملاب اهيف رظنلا عقي نكلو « رفتغت ال هذهو « نييمدآلا قوقحب قلعتي ام يهو « رئابكو - ب
 (57 .تائيسلاو تانسحلا نيب ةنزاوملاو

 : تائيسلا نارفغ يف ةيلاتلا رومألا نيب يبرعلا نبا زيامي ساسألا اذه ىلع

 موي ركذتأ , يدبع : هل لوقي ١ : مالسلا هيلع هلوق يف امك « هتمحرو هترفغمب هللا لضفتي نأ امإ_-١

 انأو . ايندلا يف كيلع اهترتس انأ : لوقي , كله دق نأ لجرلا ىأر اذإ ىتح ؟ اذكو اذك تلعف ذإ اذك

 ."4) « مويلا كل اهرفغأ

 ١ هذخأي امم رثكأ هرفغي امو « صاصتقإلا نم ءاش ام اهب ذخأي رانلا ناسنإلا لخدي نأ امإو .

 "٠ - لقثلا اهيف هللا قلخي « تائيسلا فئاحصو تانسحلا فئاحص نيب ةنزاوملا عقت نأ امإو «

 ىلع همدنو ةيصعملا ىلع هرارصإو ةعاطلاب اهبحاص صالخإ نم ملعي امب نازيملا يتفك ىلع اهعضي

 .54/ : ةيآ « ءاسنلا ةروس 055

 /١1417. .نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا (11)
 . ١١/ ٠١ ةضراعلا : يبرعلا نبا (15)
 رض حالم ١7/ 31 مث حم 200 حا غ١ ها يراخبلا حيحص :رظنا ن5(

 .ال4-ا/١/8 ةجام نبا نتسو

 نفل



 د سس سل لس حا ع ناس تاس ا طاجن اع تاع حاشا نا نا جا ماع نان تاع اح قحاب ان حال تانج حا هي اح حاص حا م تاع يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 اذإف « «ةنزاوملا طبحب » يبرعلا نبا هيمسيام اذهو ؛ "9! هلسك وأ ريخلا ىلع هصرحو هتأرج وأ بنذلا

 وأ اهنم جرخأ اذإف « اهدنع تانسحلا مكح طقسيف « رانلا ىلإ ًالثم لجرلاب بهذي « تائيسلا تحجرت

 , 57 هتانسح ءازج لخأ )2 هل رفغ

 . 7 يصاعلا نم ةبوتلا عقت نأ - 4

 ىلإ لاح نع عوجرلا : يأ" «عوجرلا ديفت يوغللا لصألا يف اهنأب ةبوتلا يبرعلا نبا فرع دقو
 اميلس قلخي ءرملا نأ كلذ « 2"؟!ةعاطلا لاح ىلإ ةيصعملا لاح نع عوجرلاب ةعيرشلا يف تصخو . لاح

 ةمالسلا لاح ىلإ داع نإو . بذع وأ كله ىدامت نإف « بويعلا أشنت مث « نيدلاو ةرطفلاو ةلملا ىلع

 000 .ةمألا هيلع تعمتجا امم لفاغ لكل ةبحتسم ٠ صاع لك ىلع ضرف يهو : (") ملسو اجن

 0/7 : يهو « ةثالث ًاناكرأ اهنع عوجرلل يبرعلا نبا دعو

 . بويع اهنأب ةفرعملا قيقحتب الإ نوكي ال كلذو « هبويع نم طرفام ىلع مدنلا أ

 . ناسللاو بلقلاب رافغتسإلا ب

 يقبو « هنع كلذ طقس الإو  دوعلا هنكمأ نإ عقو امم ءيش ىلإ لبقتسملا يف دوعي الأ ىلع مزعلا -ج

 . مدنلا

 : نيرمأ ةبوتلل يبرعلا نبا طرتشاو

 . "7 اهنودام نارفغ يف طرش وه ذإ « رئابكلا بانتجا : لوالا

 نإ» : لاق امك كلذ يف عماجلا لوقلاو « ةرخآلا لاح نع بيغلا ةلاح يف ةبوتلا نوكت نأ : يناثلا
 راضحتسالاب ايندلا ةنس نع جرخو . ةرخآلا رومأ فلكملا دبعلا دهاش اذإ بيغلا ىلع الإ ًالمع لبقي ال هللا

 يلا ياا «سبقلا : يبرعلا نبا (18)

 ١١//7/417-788. ةضراعلا : يبرعلا نبا (55)
 .957/4 ردصملا سفن : يبرعلا نبا 0
 . 64 ١7/ ردصملا سفن : يبرعلا نبا (18)
 .5957 مقر« طابرلاب ةماعلا ةنازخلا يف طوطخم . 10١ : ص . دافتعإلا يف طسوتملا باتك : يبرعلا نبا (19)
 .00 ١١/ ةضراعلا : يبرعلا نبا (7)
 . : ص « طسوتملا : يبرعلا نبا )

 ١6١. : ص « طسوتملاو 55 ١١/ ةضراعلاو ء 040 /؟ « ١٠6 /* ماكحألا : يبرعلا نبا (/؟)
 . أ ء 45/١ كلاسملا : يبرعلا نبا (9
 ١6. : ةيآ ءهط ةروس (/5)

 نف



 تاءاصطعلاو تابلقتلا نسم نورق ّّ سئلدنألا اا نو داما د ند عا دلو هدد مد هود واط تاكو همام جناح وج داق 2 2

 نأ نع جرخ دقف . ايندلا ماكحأ رخآو ةرخآلا تايآ لوأ وهو . اهبرغم نم سمشلا عولط وأ سفنلا ضبقل
 ةراشالا هيلإو . اهب باقعلاو باوثلا طبر الو ءاهيلع فيلكتلا لعجي مل يتلا ةدهاشملا ىلإ بيغلاب نمؤي
 الإ يزجي ال هنأ هئاضق نمو . 47« سفن لك ىزجتل اهيفخأ داكأ ةيتآ ةعاسلا نإ) : ىسومل ىلاعت هلوقب
 ("0 : نيتقو ةبوتلل يبرعلا نبا دع اذهل . 0 «بيغلا ىلع

 نقيتساو توملا هرضح الو « موقلحلا هسفن تغلب الو « دبعلا رغرغي مل ام رمعلا لوط : لوألا

 . ةنسلا هتمظنو « نآرقلا ءاج كلذب : ةلوبقم هنم ةبوتلاف « قارفلا

 . هتبوت لبقت مل « اهبرغم نم تعلط اذإف « اهبرغم نم سمشلا علطت ملام : يناثلا

 نإ اهنإف « ةيمشهبلاو ةيفوصلا ىري امك بونذلا عيمج نع ةبوتلا نوكت نأ يبرعلا نبا طرتشي ملو
 طقسأ دقف « يويند ضراع وأ « ةرهش فعض نع تناك نإو هنأل « هتأزجأ بنذ نود بنذ نع تعقو

 ةبوتلا يهف « بونذلا عيمج نع ةبوتلا تعقو نإو « 2" هبج دعب انزلا نم بات ول امك « اهمثإ هنع هللا
 , 290 حوصنلا

 تبث دقف « يبرعلا نبا لاق امك ةيناث ةرم ةبوتلا هعفنت ثكن نإ هنإف اذل « ثكني الأ طرتشي مل امك

 هتبوت يف ثكانلا نأ ىلإ اوراشأ ءاملعلا نكل . توملا دنع ةنياعملا ىلإ ًاعطق اهلوبق ىلع عامجإلاو ربخلا

 دنع اهئييلت ىلع ردقي مل امبر ةوسق بلقلا هفافختسا ثروي « ىرخأ دعب ةرم اهقحب فختسملا « امئاد

 , "9 ةمتاخلا

 نإ امأ « هناحبس هللا قوقح نم قحب ًاقلعتم رمألا ناك نإ (4') هل بنذ ال نمك ناك هتبوت تعبث نإف

 يوذو اهيخأو اهجوزو اهنباو ةأرملا بأل هيف قحلا نإف « انزلاك دابعلا قوقح نم قحب اقلعتم ناك

 دنع ةرفغملاب ةراشإلا تعقو امنإو « رفغي ال امم اذهو « مهيلع راع نم رجو ميرح نم كته اميف اهتبارق

 ذخأي « قحلا بحاصل صتقيو « ةرفغملا تحت لخدت الف سائلا قوقح امأف « ةصاخخ هللا قح ىلإ رتسلا

 . 41١ لجرلا تانسح نم ءاش ام

 ١061 : ص٠ طسوتملا ٍ؛ يبرعلا نبا هز

 .67١؟ : ص « ردصملا سفن : يبرعلا نيا فوق

 51/1١7. ةضراعلا : يبرعلا نبأ (/9)

 *٠6. : ص طسوتملا 6 يبرعلا نبا ع7

 ٠. 67: ص طسوتملاو ؛ ه457-4 // ةضراعلا : يبرعلا نبا فخغخ)]

 . 0١/84 ةضراعلا : يبرعلا نيا ١»

 .١١7-1؟١9/1١ ردصملا سفن : يبرعلا نبا 1(

١ 



 ام ماس اسس نم عب مط ماس مح م م اق مب هيج م مس هرم ماس م نإ ع اع م ا تأ ا ب ع مس ع ما هع ق عم هع مق تماطل هوم م يسبرعلا نب ركب يبأ ددع ليدعتلا

 لكشب اهرولبيسو «هنم ميقلا نبا اهسيتقيس «يبرعلا نبا اهضرع يتلا هتاه ةنزاوملا ةركف نإو

 (817: تاجرد ثالث اهدعو « ءادلا هجاوت ءاودلا تاعرج ةباثمب ةرفكملا لامعألا لعج ثيحب «فيرط

 ةلزنمب اهقوقحب مايقلاو اهيف صالخإلا فعضو اهفعضل رئاغصلا ريفكت نع رصقت نأ : اهادحإ

 . ةيفيكو ةيمك ءادلا ةمواقم نع صقني يذلا فيعضلا ءاودلا

 . رئابكلا نم ءيش ريفكت ىلإ ىقرت الو « رئاغصلا مواقت نأ : ةيناثلا

 . رئابكلا ضعب اهب رفكت ةوق اهيف ىقبتو « رئاغصلا ريفكت ىلع موقت نأ : ةغلاثلا

 يوارلا ةلادع تابثإ ةيفيك : ثلاثلا ثحبملا

 له « ةلادعلا يف يوارلا ةجرد انل نيبت ةليسو ىلع دامتعالا نم دبال « ةاورلا ةلادع ىلع فرعتلل

 وأ « درلا وأ لوبقلاب هتياور ىلع مكحلا دصق كلذو ؟ اهتايوتسم ىندأ يف وأ ؟ اهتاجرد ىلعأ يف وه

 . ضراعتلا دنع تاياورلا نيب حيجرتلا

 يذلا وه رمالا اذهو . ةاورلل مهتيكزت اذكو )2 ضعبلا مهضعب رابتخا نيثدحملا ةداع ترج دقو

 هجو ىلع يبرعلا نبا دنعو « ًامومع نيثدحملا دنع ةلادعلا هذه تابثإ ةيفيك نع ثحبلا ىلإ انوعدي

 نونا

 : ةضافتسالاو ةرهشلا-١

 امم ىلوأ روهشملا رمألا نأل ء لدعملا ةيكزت ىلإ جاتحي ال « ةنامألاو ةقثلاو ةلادعلاب روهشملا نإ

 وبأو « جاجحلا نب ةبعشو « ةئبيع نب نايفسو « يروثلا نايفسو ٠ كلام مامإلا : لاثمأ ةدحاولا هلقني

 ديعس نب ىيحيو « كرابملا نب هللا دبعو 3 ديز نب دامحو )2 دعس نب ثيللاو ) يعازوألا ورمع

 دمحأو « ملسم نب نافعو « نوراه نب ديزيو « حارجلا نب عيكوو « يدهم نب نمحرلا دبعو «ناطقلا

 راهتشولاو ةماقتسإلاو ركذلا يف مهارجم ىرج نمو « نيعم نب ىبحيو « ينيدملا نب يلعو « لبنح نبا

 وأ « نيلوهجملا دادع يف ناك نم ةلادع نع لأسي امنإو ٠ مهنع لأسي ال ءالؤهف « مهفلاو قدصلاب

 . نيبلاطلا ىلع هرمأ لكشأ

 "١517. : ص٠ ءاودلاو ءانلا : ميقلا نبا ()

١ 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا د0 دنا موو داو مد داو حول دن هه كعادة د 323 هذه عدد دو

 قاحسإ !؟ هنع لأسي قاحسإ لثم : لاق « هيوهار نب قاحسإ نع لبنح نب دمحأ لئثس امل كلذل

 . نيملسملا ةمئأ نم مامإ اندنع

 يلثم : لاقف , هنم عامسلاو ديبع يبأ نع ةباتكلا نع نيعم نب ىيحي تلأس» : لهس نب نادمح لاقو

 .«سانلا نع لأسي ديبع وبأ !؟ ديبع يبأ نع لأسي

 مل ىتم ةيكزتلا ىلإ ناجاتحي امنإ ربخملاو دهاشلاو» : بيطلا نب دمحم ركب وبأ لاق « انركذ ام لجأل

 . 070« اهريغو. ةلادعلا هيف ًازوجمو , آسبتلم ًالكشم امهرمأ ناكو , اضرلاو ةلادعلا يروهشم انوكي

 لوصأ يف دامتعالا هيلعو « يعفاشلا بهذم يف حيحصلا هنإ حالصلا نبا هيف لاق رمألا اذهو
 , 020مل

 يأر وهو « ةلأسملا يف فالخ ىلع رثعأ مل نآلا دح ىلإف ء صيصختلا اذه ببس يردأ تسلو

 هل يعاد ال طرش هنأل « ةذباهجلا ءالؤه لاثمال لدعم ىلإ ًاجاتحم يبرعلا نبا اندجو امو .20) مزح نبا

 « ليدعتلا يف ةاباحملاو بذكلا امهيلع زوجي « نينثالاوأ دحاولا ةيكزت نم ىوقأ وهف « مهلاح راهتشال
 , 459 هتففص ريغب هفصو ىلإ امهل ةيعادلا ضارغألاو

 وهف « هب ةيانعلا فورعم ؛ ملع لماح لك ١ نأ حرص امدنع اذه نم دعبأ ىلإ ربلا دبع نبا بهذ دقو

 لمحي) : هلت هلوقل ٠ هطلغ ةرثك يف وأ هلاح يف هتحرج نيبتت ىتح ةلادعلا ىلع آدبأ هرمأ يف لومحم . لدع

 . 200 «(هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه

 « يقارعلاو « 417 يوونلا كلذ يف هعبتو ؛ (48) ضرم ريغ عاستا هنأب حالصلا نبا هيلع قلعو

 نوكي نأ نكمي ال هنإف « هتحص ريدقت ىلعو « فعضلاب ثيدحلا ىلع اومكحو « ءاملعلا نم مهريغو

 لمحم هل قبي ملف « ةقث ريغو لدع ريغ وهو ملعلا لمحي نم دوجول ربخلا ىلع هلمح حصي الو « ًاربخ

 . 85-87 : ص « ةياورلا ملع يف ةيافكلا « يدادغبلا بيطخلا : رظنا (85)

 :6١. ص « حالصلا نبا ةمدقم . حالصلا نبا 6,

 الا ةيثيدحلا تاساردلا يف هرثآو يسلدنالا مزح نبا : انثحب : رظنا (86)

 . 6ا : ص « ةيافكلا : يدادغبلا بيطخلا : رظنا (85)

 . 758/١ ديهمتلا : ربلا دبع نبا (89)
 ١41 : ص « ثيغملا حتتف : يف يقارعلا هبتك اميف هنع مالكلاو « 54/١ ديهمتلا يف ثيدحلا ديناسأ رظناو

 . 7141-740 /1 راطعلا ةنؤج : قيدصلا نب دمحأو 754-107 ١/ يوارلا بيردت : يطويسلاو 4

 :6١. ص ١ حالصلا نبا ةمدقم . حالصلا نبا (4/)

 .47؟ : ص . بيرقتلا : يوونلا (89)

 نذل



 ل ا يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 ىلع ليلدلاو ٠ تاقثلا نع لبقي امنإ ملعلا نأل « ملعلا لمحب تاقثلا رمأ هنأ هانعمو « رمالا ىلع الإ

 هيلإ راشأ ام اذهو «ء رمالا مالب , « ملعلا اذه لمحيل » : متاح يبأ نبا قرط ضعب يف نأ كلذ

 .'1"!يقارعلا

 ثيدحلاب ةيانعلاب فرع نمم يوارلا نوكي نأ ربلا دبع نبا طارتشا ىلإ نطفتي لمأتملا نأ الإ
 ناك ول ذإ «٠ حودقم ريغ هرابتعا ىلوألاف « هيف ملكتي ًاصخش دجن ال مث « كلذب رهتشاو ءهعمجو

 لاق :«بلطلاب هل دهش نمع الإ ملعلا لخؤي ال» : رباج نبا لاق اذهل . هنع نوثدحملا تكس امل ًاحورجم

 يبأ دوصقم بيطخلا نيبو « « هبلط كلذ نإف ؛ ملاعلا سيلج الإ : لوقي رهسم ابأ تعمسف٠: ةعرز وبأ
 ,هنع لأسي نأ هرمأ نم كلذ روهظ ىنغأ , مهنع هلخأو , ءاملعلل هتسلاجم تفرع نم نأ ١ لوقلا اذهب رهسم

 . 1١" «ملعأ هللاو

 يف بيطخلا هجرخأ دقف « ملعلا لمح ثيدح فعض ىوعد ىلع قيدصلا نب دمحأ ضرتعاو

 هلوق هل دهشيو « لبنح نب دمحأ هححصو « ةباحصلا نم ةعامج قيرط نم (؟1!(«ثيدحلا باحصأ فرشا

 ال داهشتسإلاو .04"2 طسقلاب امئاق ملعلا اولوأو « ةكئالملاو « وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش) : ىلاعت

 نم هذخأ هلم يبنلا نوكي نأ دعبي الف « ثيدحلا ىنعم ىلإ ةراشإ ةيآلا يف نأكف « لودعلاب الإ نوكي

 . ةيآلا

 هبحاص ام وه يقيقحلا ملعلا نإف « يقارعلا لكشتسا امك « لودعب اوسيل ملعلل ةلمح دوجو امأ

 « ةلاهج ءوسلا لمع ىلاعت هللا ىمس دقو « ملعلا ةروص يف لهج وهف الإو « ةيشخلا هتنراقو لمعلا

 هنأ مالسلا هيلع ىسوم نع يكحو . 2١1/4 ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإؤ :لاقف
 , 4*1 نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأ» : هلوقب «4 اوزه انذختتأ» : مهلوق ىلع ليئارسإ ينب باجأ
 ًاعرشو ةقيقح ملاع ريغ وهف هملعب لمعي مل نمف « لهاج نم الإ ردصي ال هنإف « نيئزهتسملا : يأ
 هرونب ترانتساف مهبولق ىلإ ملعلا لصو نيذلا نيلماعلا ءاملعلا تدجو اذه تلمأت اذإو . . .ًافرعو

 , "1!كيدحلا هب قطن امك الودع مهلك هتقيقحب تنأمطاو

 ١47-١55. : ص : ثيغملا حتف : يقارعلا (90)
 .8/ : ص . ةيافكلا : يدادغبلا بيطخلا (41)
 1١ 95820-١"7, : ص « ثيدحلا باحصأ فرش : يدادغبلا بيطخلا (4؟)
 1١4. : ةيآ « نارمع لآ ةروس كلر

 . /١ : ةيآ ء ءاسنلا ةروس (42)
 . "1/ : ةيآ ء ةرقبلا ةروس كان

 .؟17-16 55 /؟ راطعلا ةنؤج : قيدصلا نب دمحأ (9؟)

 ملعلا لهأ » : هيف لاق . « داقنلا ةيغب ١ : هباتك يف قاوملا نب هللا دبع وبأ : ربلا دبع نبا يأر ىلع راس دقو
 . +١1 : ص « ثيغملا حشف ؛يقارعلا : رظنا ؛ " كلذ فالخ مهنم رهظي ىتح ةلادعلا ىلع نولومحم

 نع



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدتألا 2222-2-١ مم حام نعل ع حال حا اح حمام ماع ع

 : دحاولا ةيكرت"

 : 91 لاوقأ ةثالث ىلإ نيكزملا ددع ديدحت يف ءاملعلا فلتخا

 ةداهشلل ةيكزتلا كلذ يف ءاوس « نيلجر نم تردص اذإ الإ ةيكزتلا لوبق مدع ىري : لوالا لوقلا -أ

 بيطخلا هبسنو « مهريغو ةنيدملا لهأ نم ءاهقفلا رثكأ نع ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا هاكح « ةياورلاو

 لبقت نمم يكزملا ناك اذإ اعم ةياورلاو ةداهشلا يف دحاوب ءافتكإلا ىلع صني : يناثلا لوقلا - ب

 : سايقلا هبجوي يذلاو « ربخلا ةباثمب ةيكزتلا نآل « ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا رايتخا وهو « هتيكزت
 . ربخمو دهاشل « ًادبعوأ ارح « ىثنأ وأ ناك ًاركذ « ضرم لدع لك ةيكزت لوبق بوجو

 هححصو « رثكألا هيلعو . ةداهشلا نود ارا عار 00 ا : ا

 ححصو 000 ل

 ةداهشب قلعتي ال رمألا نأل « يبرعلا نبا فقوم سفن وهو . 21 رابخألا ةاور يف دحاولا ةيكزتب ءافتكإلا

 ةحص ىدم ةفرعمل ياورلا ىلع مكحلاب رمألا طبتري امنإو « نيعم ددع ىلإ هيف جاتحي ًابجاو 00 تبثت
 00 0 ا

 000 ا ببسلا اذهل

 لاق دعس نب ثيللا نع , ريكب نب ىيحي ىورف ٠ هتلادعب لدعلا دهش لب ا! ؟ هيلع دهش نمف . نيدهاشب الإ
 , مهكلم باهذ دعب (نينمؤملا ريمأ) ثيللا هامسف (اذك خبرات يف ديزي نينمؤملا ريمأ يفوت ) : ثيللا

 ١ نيثدحملا نم سيل ديزيو 6 (ديزي يفوت ) : الإ لاق ام. كلذك هدنع هنوك الولو ٠ مهتلود ضارقناو

 . ىلوأ ربخلا يف كلذ هطارتشا مدع ناكف ددعلا يبرعلا نبا اهيف طرتشي مل انه ةيكزتلاو

 هذه يف عامجإ الو صن ال هنال ١ : لاقو يدمآلاو )''١( يزارلا نيدلا رخف يأرلا اذه ىلإ لامو

 )2١١. « سايقلاو هيبشتلا ريغ قبي ملف ٠ بهاذملا هذه دحأ نييعت ىلع لدي ةلأسملا

 ص « ثيغملا حتف : يقارعلاو « "17/7 ماكحالا : يدمآلاو « 45 : ص ةيافكلا : يدادغبلا بيطخلا (990

 15-١2١.

 , 5: ص «. لوصفلا ماكحإ : يجابلا م)

 ١. ل0114: : ص٠ مصاوقلا نم مصاوملا : رمل نبا 0(

 )٠٠١( قرا ع * وصلا لع يف لوصحمل وصحملا : يزارلا ١لومه
 ( 00١01ماا يدمألا ٠ ماكحألا ٠ 5/1١.

١ 



 حاسس سال اس نحصل حامل اس ماس حان باع باع عاب ب حالا اع نال اع نام ماع عاع تام ع ات نم ناس ناب نع هب نم ع نس نا يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 . رسلا ةيكزتو ةينالعلا ةيكزت نيب يبرعلا نبا زيام دقف « دهاشلا ةيكزت يف امأ

 نم لقأ اهيف ئزجي هنأ كلام نع مساقلا نبا نع «ةيبتعلا»و «ةعومجملا» يفف « ةينالعلا ةيكزت امأف

 ةيكزت يف الإ « ءيش لك يف ماع اذهو « ةيآلا .9"21 « لدع يوذ اودهشأو 9 : هلوق كلذ هجوو « نينئأ

 يف زوجي : نوشجاملا نبا لاقو« ةعبرأ الإ دحاو لك لدعي ال : فرطم نع بيبح نيا ىورف انزلا دوهش

 . مهعيمجل ةعبرأو « دحاو لكل نانثا مهريغ ليدعت

 اذإ « هرسو هنيد فرع لجر اهب موقي هنأ غبصأو نوشجاملا نباو بيبح نبا ىورف رسلا ةيكزت امأو

 الو .رسلا ةيكزت هذهف « كلذ نم هدنع امب مكاحلاربخي مث « لجر لاوحأ نع سانلا لأسي نأ رمألا هفلك

 . 21١9 كلام نع مساقلا نبأ ةياور نمةعومجملا يف امك نينثا الإ لأسي

 قيثوتلا ةقيرط : عبارلا ثحبملا

 : ظافلالا نم ليدعتلا هب عقيام : لوألا بلطملا

 لدع » هنإ دهاشلا يف لوقي نأ دوهشلا ليدعت دصق ظافلألا نم يكزملا هلوقي اميف يعفاشلا طرتشا
 .(4'1) ( يلو يلع ةداهشلا لوبقم

 هل الو « دحأ ىلع هتداهش لبقت الو الدع نوكي دق هنأ اهنم « رومأل طرشلا اذه يجابلا در دقو

 .5"21) هكحلا كلذ لثم يف لبقيال وأ « امهنيب ببسل

 نبا دافأ امنيب . «2١١7 ىضر لدع نالف ١ : يكزملا لوقي نأ هللا همحر كلام بهذمل يجابلا بسنو

 ىلع داز مث ٠ ىضر لدع وأ « ىضر وأ « لدع انالف نأ يكزملا لوقي نأ نوطرتشي ةيكلاملا نأ يبرعلا

 يتلا ةداهشلاو» . ىضرلاو ةلادعلاب هفصو امك طسولاب دهاشلا فصو دق هللا نإف , طسولاب هفصو كلذ

 ريبكلا :طسولاب هدنع دوهشملاو . لدعب اهيف فصو يتلا نم ًارطخ مظعأو ًاردق لجأ طسولاب اهيف فصو
 : ليق نإف , نيع هل ناك نمل نيمكاحلا نيب ناتشو . نويمدآلا مه : لدعلاب هدنع دوهشملا و. يلاعتملا

 ١. : ةيآ : قالطلا ةروس 200

 رسلا نيب عمجي نأ ليدعتلا يف لضفألا نأ ربلا دبع نبا نع لقثو ء ب « 5//١1 كلاسملا : يبرعلا نبا )1١(
 نأ كلو هوو .رسلا ليدعت ئزجي دقو : ةينالعلا ليدعتب ىفتكي نأ يغبنب ال : بيبح نبا لاقو . ةيئالعلاو

 . نادهاش هلعفيف ةينالعلا ليدعت امأو « ملعلا هب ل 0
 حتف . يلو يلع لدع : يناثلاو وقي نأ : لو يف نيلوق يمفاشلا نع رجس ب لق ف لدع : ىناثلاو « لدع : لوقي نأ : لوالآ : ةلأسملا يف نيلوق يعفاشلا نع رجح نبا لقن ( ١

 . و : ص : لوصفلا اكحإ : يجابلا 206(

 :730/١ ص «ردصملا سفن : يجابلا 2005(

١ 



 تاءاطعلاو تابيلقتلا نم تورق : سلدنألا كد ف من ف ا كد امانا ان داداه نانا د يك طاجن كد عاماو ع حمر 2 حن مدع هاد

 ءاج اذإ : انلق . اهريغو ةلادعلا نيب طسو هب ديري نأ لمتحيو « رايخلا هب ديري نأ لمتحي (طسو) :هلوق
 نأ لمتحي هنال .«لدع» : هلوق زاج امل كلذ الولو . عرشلا يف هاضتقم ىلع لمح . عرشلا ظفلب يكزملا
 لوقي امنإف . ( ةداهشلا هذه يف روزلاو بذكلا قيرط نع لدع ) : وأ . ( قحلا يف لدع ١ : هب ديري
 يف كلذ زاجل . هتداهش لبقت نمم ره يدنع : لاق ولو . عرشلا ظفلو يكزملا نيد ىلع ةيكزتلا يف
 ,(7١1(ةيكرتلا

 اننأ الإ «هريغو يبرعلا نبا دنع هب ليدعتلا حصي هنإف « ةلادعلا نع هب ربعي ظفل لك نإف ةياورلا يف امأ
 « ضئارفلاب موقي « لدع هنأب لجرلا ىلع مكحلا وه ليلدعتلا نأ كلذ ؛قيثوتلاو ليدعتلا نيب زيمن
 دقف «هطبض يف ةقث هنأ ينعي ال اذه نكل « هتلادع مرخت ةفصب فصتي الو « هنع هللا ىهن ام بنتجيو
 . هطبض مدعل كلذك نوكي ال دقو « ةقث نوكي

 ىلع هتردق ىدمب طبتري رمألا نكلو « هنيد يف نعطلاو هماهتا ينعي ال لدع طبضب انتقث مدعو
 . هيوري ام ىلإ نانئمطإلا نكمي ال اهطبضو تاياورلا ظفح يف هرمع فرصي ال يذلا لدعلاو طبضلا
 نمآ اوناك لام تيب ىلع مهتنمئتا ول نيذلا لودعلا خويشلا نم ةعامج نع كلام مامألا وري مل اذهل
 .2"/)نأشلا اذه لهأ نم اونوكي مل مهنأ الإ هيلع

 هنع ىور نم لك نإ ١ : لوقي نيعم نب ىيحي اندجو ذإ « كلذك نوكي ال دقو « ًالدع نوكي دق ةفثلاو

 عادتبالاب اومر نمم ةعامج نع يوري هدجن نيح يف . « قراخملا يبأ نب ميركلا دبع الإ ةقث رهف كلام
 ءامسلا نم رخي نأل ناك» : كلام هيف لاق ردقلاب يمر 2 نيصحلا نب داود لاثمأ « ةاعد اونوكي نأ نود

 . 2١59 «ثيدحلا يف بذكي نأ نم هيلإ بحأ

 : ماهبالا ىلع قيثوتلا : يناثلا بلطملا

 )2١١. ؛مهتأ ال نم ينثدح١ وأ « ةقثلا ينثدح :١ يوارلا لوقي نأ : ماهبإلا ىلع قيثوتلاب دوصقملا

 ؟ يوارلا ملعي ىتح هب ذخؤي ال هنأ مأ ؟ الوبقم قيئوتلا اذه ربتعي لهف

 . ب « ١18/5 كلاسملا: رظناو « 86-85 ١١/ ةضراعلا : يبرعلا نبا 2(

 )١١4( جابيدلا : نوحرف نبا : رظنا ١/ ٠٠١.
 )١١9( /؟ديهمتلا : ربلا ديع نبا : رظنا ٠١١"7.

 نم ينثدح ١ :يوارلا لوق نأ يبهذلا نع لقن دقف نيروكذملا نيريبعتلا نيب زيبمتلا يف ةفيطل ىلإ يطويسلا راشأ )١١(
 . ةجح هنآل الو « هناقتال ضرعت هيف سيلو «ء ةمهتلل ىفن وه امنإ « ةيثوت ربتعي ال ١ مهتأ ال

 ا كلذ ىلع يكبسلا نبا قلعو . ينايورلاو « يدرواملاو ء يفاريسلاك ةيعفاشلا لوحف لوقي اذهبو
 ةفللا لولدم ناك نإو « ةجحلا لصأ يف ءاوس قيثوتلا و يهف « ةينيد ةلأسم ىلع يعفاشلا نم عقو اذإ اذه نأ ريغ
 يوارلا بيردت . لاق امك رمالاف هلثم سيل نم امأ . يعفاشلا لثم يف هفلاخ مث نمف . يبهذلا هركذام ىلع ديزي ال
 .711 71١/١ يوونلا بيرقت حرش يف

١ 



 ياا ا حاحا ا اح اب ا ا ا ا ا اح ا ا حا ا ااا اعاد احا حا ا ايا يسبرعلا نب رسكب يسأ دنع ليدعتلا

 : ةعبرأ ءارآ دجن ةلأسملا هذه ىف

 فالخب هريغ هفرعي نأ زاوجل « هيمسي ىتح هقيثوتب ءافتكإلا مدع ىلإ وحني ّ لوألا يأرلا-١

 يفريصلا هللا دبع نب دمحم ركب يبأو , ١١١١ يدادغبلا بيطخلا نم لك لوقلا اذه ححصو .ةلادعلا
 يف ًاددرت عقوت ةبير هتيمست نع هبارضإ نإ مث . مهريغو )21١, يطويسلاو 7 « يوونلاو «0١١2هيقفلا

 )3١©2, بلقلا

 يرناهتلا راشأ كلذ ىلإو . ىلوألا ةثالثلا نورقلا نم وه نم قح يف ليدعتلا لبقي : يناثلا يأرلا  ؟
 يف امأو , لوبقلاب ىلوأ ليدعتلا ةغيصب لوهجملاف 2١١7 اندنع ةجح اهنم لوهجملا » نأب همالك ًاديؤم
 , 2019 دي اهريغ

 ىرحتي نمم هريغو 2١١40 كلام مامإلاك ًاملاع كلذب لئاقلا ناك نإ هلوبق ىلإ ليمي ثلاثلا يأرلا ٠

 . لاجرلا نع هتياور يف

 )١١١( ص « ةيافكلا : بيطخلا : 97 ,

 .67؟ : ص « حالصلا نبا ةمدقم : حالصلا نبا (١١؟)
 . 49" : ص ء بيرقتلا : يوونلا 15

 )١١5( يوارلا بيردت : يطويسلا ١/ 71١-7311١.
 )١١5( ص . ثيدحتلا دعاوق : يمساقلا : ١95.

 )١17( لسرملا ثيدحلا كلذب ديري .
 )/١١( ص « ثيدحلا مولع يف دعاوق : يوناهتلا : 7١6.

 اذإو . ريكب نب ةمرخم : ةقثلاف ٠ جشألا نب هللا دبع نب ريكب نع « ةقثلا نع : كلام لاق اذإ : ربلا دبع نبا لاق (0

 . يرهولا : ليقو « بهو نب هللا دبع وهف « بيعش نب ورمع نع ؛ ةقثلا نع : لاق
 . ثراحلا نب ورمع نوكي نأ هبشي « ريكب نع « ةقثلا : هباتك يف كلام لوقي يذلا : يئاسنلا لاقو
 . دعس نب ثيللا وهف « ملعلا لهأ نم مهتأ ال نم ينربخأ : كلام باتك يف ام لك : بهو نبا لاق : هريغ لاقو
 .71؟ ١/ يوارلا بيردت : يطويسلا
 نبا وأ ؛ ثراحلا نب ورمع وه : ليقف « بيعش نب ورمع نع « ةقثلا نعع : كلام لاق اذإ ؛ رجح نبا لاقو
 امك « عفان وه « رمع نبا نع « ةقثلا نعو . ريكب نب ةمرخم وه : ليق « جشلا نب ريكب نع « ةقثلا نعو ؛ةعيهل
 . 057-558 : ص . ةعبرألا ةمئألا لاجر دئاوزب ةعفنملا ليجععت « مساقلا نبا أطوم يف
 نب هللا البغ نب بخ نع ٠ هلع ةقثلا نع رامختلاو عرالا يف يابفت تناك ةنردنم ثيردع كا كالا فور

 ةملس وبأ لاقو . ينطقاردلا هركذ . دعس نب ثيللا وه انه ةقثلا : ربلا دبع نبا لاقف . ١/ ١77 أطوملا . جشالا
 نب ريكب نع كلام بتك يف ام رثكأ : ربلا دبع نبا لاق . ثيللا نع كلام هاور امم اذهو : ةملس نب روصنم

 . اهيف رظنف « هنبا ةمرخم نم اهذخأ ناك ريكب بتك نم هذخأ هنأ  هريغو بهو نبا  هباحصأ لوقي 6 جشاللا

 . 177/١ كلام مامالا أطوم حرش كلاوحلا ريونت : يطويسلا
 لاقف ١/ ١4١ أطوملا . جشالا نب هللا دبع نب ريكب نع هدنع ةقثلا نع ناذثتسالا يف ىسوم يبأ ثيدح ىورو
 : يطويسلا ريكب نع سراحلا نب ورمع دنع بهو نبا هاور دقو « ريكب نب ةمرخم : انه ةقثلا نإ : ربلا دبع نبا
 ١8١. /؟ كلاوحلا ريونت
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 ل نال لل سس ع ع سس

 ضعب هراتخخا ام ىلع هبهذم يف ملاعلا اذه قفاوي نم قح يف قيثوتلا اذه ئزجي يأرلا اذه بسحو
 ةيمست ةجحلا مايق هباحصأل ركذي لب « هريغ ىلع ربخلاب ًاجاجتحا كلذ دروي مل هنأل 22١99, نيققحملا
 يف يعفارلا هحجرو « نيمرحلا مامإ هراتخاو . كلذ هنع ىور نم وه فرع دقو ء مكحلا ىلع هدنع

 ,0309 دع !| حرش

 هيضتقت امم ةرواجملا وأ « ةرصاعملا ةعيبطل وأ « هنس رغصل عجار ةقثلا يمست نع بارضإلا لعلو

 , 235 نامزلا فورظ

 ي 239 عم نيتلاحلا يف نومأم هنأل « هنيع ول امك ًاقلطم ليدعتلا كلذب يفتكي : عبارلا يأرلا 5
 « قثوملا مهبملا اذه اونيبو « ةمئألا نع ةرداصلا ماكحألا نم عونلا اذه اوعبتت ءاملعلا نأ ًاصوصخ
 . امولعم حيصأف

 نبا عينصك « هيف فلتخم ىلع ؛ مهتأ ال نم ينثدح » : هلوق قلطي نم تاقثلا نم دجن اننكل
 لهأ دنع هفعض يف فالخ الو ءاولاق امك ١١ ةرامع نب نسحلا وه مهبملا اذه نأ نيح يف «قاحسإ

 ضعب ناكو ةاورلا نم ًاددع مهبأ ذإ ©*23١« يعفاشلا عينصكو 21) ًائيش هنوري ال مهرثكأو « ثيدحلا

 .07 : ص . حالصلا نبا ةمدقم : حالصلا نبا 2(
 81١/١. يوارلا بيرشت : يطويسلا )1١0(

 ١95. : ص « ثيدحتلا دعاوق ىمساقلا (()
 يوارلا بيردت : يطويسلاو « ؛7 : ص « بيرقتلا : يوونلاو , ه1 : ص « حالصلا نبا ةمدقم : حالصلا نبا 00170

 0 ل ا يل
 .15184تاد ١/ 5117-1١6 لادتعالا نأزيم : يبهذلا دنع هتمجرت عجار )١17(
 . 7178/7 فئنالا ضورلا : يليهسلا )1١1(

 : ياعرب هي 0 ا وسلا < و (1؟6)
 نع 61 ص . هيبأ نع « رفعج نع يدرو اردلا ريغ ةقثلا نع ء 17 ص . دعس نب ثيللا نع « ةّقثلا نع

 . 57 : ص . يعازوالا نع « ةقثلا نع ء'"٠ : ص « سنوي نع « ةقثلا نع « 00 : ص « ديمح نع ةقثلا
 ,ةقثلا نع ءالا : ص . بئذ أ نبا نع « ةقثلا نع« 59 « ”1 : ص . ناسح نب ىيحي نع « ةقثلا نع *
 : ص . نابأ نب دمحم نع ؛ ةقثلا نع « 47 : ص . باهش نبا نع ؛ ةقثلا نع . ١/ : رص . ريثك نب ديلولا نع
 ةقثلا نع ١54 : ص « دامح نع « ةقثلا نع ء 108١و ١1١5 : ص . يرهزلا نع « رمعم نع « ةقثلا نع ء 7
 . ١148 ص بويأ نع
 بأ نبا نع « ةقثلا انربخأ : يعفاشلا لاق اذإ :لوقي ثيدحلا لهأ ضعب تعمس : يربآلا نسحلا وبأ لاق #
 : لاق اذإو . ناسح نب ىيحي وهف « دعس نب ثيللا نع « ةقثلا انربخأ : لاق اذإو . كيدف يبأ نبا وهف ءبتذ
 اذإو « دلاخ نب ملسم وهف « جيرج نبا نع ةقثلا انربخأ لاق اذإو ةماسأ وبأ وهف ريثك نب ديلولا نع ةقثلا انربخأ
 . ىيحي نب يهاربإ وهف ٠ ةمأوتلا ىلوم اص نع « ةقثلا انربخأ : لاق
 نعو . ناسح نب ىيحي وه : عيبرلا لاق « دعس نب ا | نع « ةقثلا نع : يعف ثلا لاق اذإو : رجح نبا لاقو *
 « ريثك نب ديلولا نع , ةقثلا نعو ء نزام نب فرطم وه « رمعم نع « ةقثلا نعو . ةيلع نبا وه « ديمح « ةقثلا

 نع « ةقثلا نعو « ةيلع نبا وه « نسحلا نع « هللا دييع نب سنوي نع « ةقثلا نعو « ىيحي نب هللا دبع هنبأ هلعل
 . ةنبيع نب نايفس وه يرهزلا
 : لاق اذإ هنع هللا يضر يعفاشلا ناك : لوقي ناميلس نب عيبرلا تعمس : لاق مصألا نع « يعفاشلا دئسم يفو #
 : ص : ناسح نب ىيحي هب ديرب : ةقثلا ينربخأ : لاق اذإو ؛ ىبحي يبأ نب ميهاربإ هب ديري < مهتأ ال نم يتربخأ
8 . 
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 هع هن عدم هم ماس دم مع مع م هم م هم مان هن م مل مامن همم هانم تام نم اعاد هم م مم ل هم ع يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 . ""77يجنزلا دلاخ نب ملسم لثم ثيدحلا لهأ دنع هفعض ىلع ًاقفتم مهنم

 مامإلا لاثمأ يرحتلا هنع دهع اذإ , ماهبالا ىلع ةقثلا ليدعت لوبق يبرعلا نبا عينص نم رهاظلاو

 نع .٠ لدعلا تبثلا ىور ١ : لاق امدنع هب لمعو 2 كلذ ىلع لوعو .جاجحلا نب ةبعشو « كلام

 . هلعف امل ًازئاج كلذ ىري نكي مل ولو :2 2١7 « يدهم نب نمحرلادبع

 ؟ هل ليدعت وه له « هريغ نع ةقثلا ةياور : ثلاثلا بلطملا

 : ءارآ ةثالث ىلإ ؟ ال مأ ًاليدعت ربتعت له هريغ نع ةقثلا ةياور يف ءاملعلا فلتخا

 هيف ملعي ناك ول لدعلا نأل « هل اليدعت هتيمست عم هريغ نع لدعلا ةياور ربتعي :لوألا يأرلا-١

 . نيدلا يف اشاغ ناكل هركذي مل ولو « هركذل ًاحرج

 2 مهريغو ثيدحلا لهأ نم نيرثكألا يأر وهو 1 هل ًاليدعت كلذ نوكي نأ ركني : يناثلا يأرلا "

 نايفس لاقو . «ًاباذك ناكو ؛ ثراحلا ينثدح» : لاق يبعشلا نعف « ءافعضلا نع ىور نم تاقثلا نم نأل

 . «بلكلا ناكرأ نم ناكو . ةتخاف يبأ نب ريوث انث » : يررثلا

 . ةيضرم ريغ اهنأب مهملع عم مهلاوحأ ركذ نع اهضعب يف اوكسمأ ثيداحأ موق نع اوور امك
 11 لوألا نالطبي ىضقو 2 يأرلا اذه بيطخلا ححصو

 اذهو . هنع يورملل ليدعت هتياورف تاقثلا نع الإ يوري ال يذلا لدعلا نيب زيمي : ثلاثلا يأرلا ٠

 .23 امهريغو « بجاحلا نباو « (9١1يدمآلاك نييلوصألا هراتخا ام

 ثيدح يوري يذلا ىلذهلا ورمع نب ثراحلا ةلادعب مكحي هدجن ذإ « ًاضيأ يبرعلا نبا هلبق امك

 نبا ةريغملل خأ نبا هنوكبو هنع ةبعش ةياورب ىفكف ثيدحلا انهب الإ فرعي مل ناو هنال . داهتجإلا يف ذاعم

 .211) « هب فيرعتلاو هل ليدعتلا يف ةبعش

 : ١87 : ص « ليدعتلاو لا السإلا جهنملا : ةداممحح قوراف روتكدلا 225

 هادم « مصارقلا نم مصاوعلا : يبرعلا نبا )/١70(
 . نييأرلا نيذه ىلع رصتقا دقو « 84 : ص . ةيافكلا : بيطخلا (١؟)
 . 719/١ ماكحالا : يدمآلا (1١؟9)
 .؟١/82١ يوارلا بيرذت : يطويسلا (10)
 71 /" ةيضراعلا : يبرعلا نبا (111)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ُ سئدنألا هع م هم همم همم ممم همم هم همم همم هم همم هم م م ممم هم مم هه م مم هم همم د هم ممم

 يبال ًاليدعت نامثع يبأ نع ديزي نب ةعيبر نع « حلاص نب ةيواعم ةياور ربتعي ال هدجن نيح يف

 هنع جرخأ ةقث ديزي نب ةعيبرو « ردقلا ميظع هيقف ةقث ةيواعم نأ عم « ةلاهجلاب هيلع مكحو « نامثع
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 انملع , 219 اضيأ كلام بهذم وهو ؛ لدعلا هدلقت ام لك ةحصب حرصي يبرعلا نبا نأ ائملع اذإو

 ال نم اونيبف « نوثدحملا هب متهارمأ اذهو . هريغ فالخب « هيرحت ةدشب فورعملا لدعلا هدوصقم نأ

 وهف كلام هنع ىور نم لك » : نيعم نب ىيحي هيف لاق « كلام مامإلاك ردانلا يف الإ تاقثلا نع الإ يوري

 . قراخملا يبأ نبا يأ , 214 «ةيمأ ابأ ميركلا دبع الإ ةقث

 قراخملا يبأ نب ميركلا دبع الإ هثيدح كرتي دحأ نع ثدح الام نأ ملعن ال٠: يئاسنلا لاقو

 7 لا

00 

 « جاجحلا نب ةبعشو 2 ةقث نع الإ نايوري ال يدهم نب نمحرلا دبعو « ناطقلا ديعس نب يبحيو

 17037 اي ها واو « يعخنلا ميهاربإو « نيريس نب دمحمو « بيسملا نب ديعسو

 يلابي ال ناك هنإف ؛ نوفرعت نمع الإ يروثلا نايفس نع اولمحت ال» : يروثلا نايفس يف ةبعش لاقو

 ءلجر نع يروثلا نايفس انث : ةبعشل لجر لاقف ٠ نونجملا بيعش يبأ لثم نع مكثدحي هنإ , لمح نمع

 . 21 «تويبلا بقني صل وه اذإف . هتليبق يف هنع تلأسف

 نع ثحبي نأ عماسلا ىلعو هتيكزت نود هنع يورملا نع هعمس امب ربخي امنإ يوارلا نأ لصألاو

 كل دئسأ نم نأ نيثدحملا نع فورعمو . هل كلذ نيبي مل نإ اهدر وأ هتياور لوبقل يوارلا ةلادع ىدم

 . هسفن نع ةدهعلا عفر دقف

 : اهنع يوري يتلا ةعامجلا ءامسأ يوارلا ماهبإ : عبارلا بلطملا

 مهيلع مكحلا ىلإ يدؤي ال « ربخلا مهنع يوري نيذلا ةاورلا ءامسأ ماهبإ نأ يبرعلا نبا ىري

 « اذه نم رثكأ « ناسنإ ينثدح وأ « لجر ينثدح : لاقيف « (دحاو مهبملا يوارلا ناك اذإ الإ ةلاهجلاب

 ./7 ١/ ردصملا سفن (177)
 . 7١7 /7ردصملا سفن (1)
 .//١٠و 7١5/9 بيذهتلا بيذهت : رجح نبا 222

 . 501/١ ةيارلا بصن : يعليزلا : رظنا (115)

 17١1-7117 : ص « ثيدحلا مولع يف دعاوق : يوناهتلا : عجار (15)

 9١. : ص« ةيافكلا : بيطخلا : رظنا (19)
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 ا تم دري هان ال هد د3 1 كج ون دال نع خياط ماو ان واياماو دل ريد دج لانو طي تايم هاما يسبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 هيوري هنإف داهتجإلا يف لبج نب ذاعم ثيدحك ةرهشلا دح ىلإ ربخلا جرخت ةيفيكلا هذهب ةياورلا نأ ربتعي

 باحصأ نم ةعامج نع 8 ةياور يفو « داعم نع « صمح لهأ نم سانأ نع ) 01140 ورمع نب ثراحلا

 . داعم

 « صاصتخا هب هل نوكي ىتح ًابحاص لجرلل لجرلا نوكي ال هنأ هيلع هبن اميف يبرعلا نبا ةدمعو
 نوكي نأ زوجيو . لوهجم ذاعم باحصأ نم دحأ الو هدلب ىلإ اوفيضأ نأ_ مهب ًافيرعت ديز دقو فيكف

 اذإ تالوهجملا يف لخدي امنإ « ةلاهجلا زيح يف كلذ هلخدي الو ةعامج نع ءامسألا طاقسإ ربخلا يف

 , 11 ادحاو ناك

 نع نوثدحتي يحلا تعمس» : يقرابلا ةورع ثيدح يف 0 ةحصلا طرش يذلا )2 يراخبلا جرخ دقو

 .2141!تالوهجملا ةلمج يف ثيدحلا كلذ نكي ملو , ١14 ”7«ةورع لاجر

 .141(2) «دموق ءاربك نم لاجر ينربخأ :١ ةماسقلا يف كلام لاقو

 هلف « ةزائنج ىلع ىلص نم١ : ةريره يبأ نع 2 لاجر ينثدح 1 يرهزلا نع حيحصلا يفو

 ,2119(طاريق

 . ١76 : ص ريغصلا خيراتلا حصي الو اذهب الإ ثراحلا ف الو : يراخبلا هيف لاق (4)
 1 ماك الا". هقيرط ريغ نم طق ثيدحلا اذه تأي ملو : لاف مرح نإ هله
 نب ثراحلا نع « اد ل تلق : يراغببلا لوق ءرك دعب يبمدلا لاقو
 سيل : يذمرتلا لافو. لوهجم وهف . نوع يبأ ريغ ثرآحلا نع ىور امو . ةريغملا يح نبا يفقثلا ورمع

 .ا؟"ه:ت. 104 لالا زب لب يد اس

 1484/١ هقفتملاو هيقفلا يف ذ بيطخلاو . 7 ١ نايب عماج : يب ذاعم ثيدح ربأ | دبع نبأ ححص دقو
 07/١ نيمقوملا مالعإ يف ميقلا نباو ء/؟ 5 راعلاو ب. 1 ؟ /6 كلاسملا يف يرحل باو 4
37 
 بادآلا ةيلك اهتماقأ يتلا ةودنلا يف اهب انمدقت  هتالاجم  هتيعورشم  هترورض : داهتجالا : انتسارد رظناو
 199٠. 88 ةنس شكارمب

 .78 /" ةضراعلا : يبرعلا نبا 000
 7 ثلا نأ ةورع نع نوثدحتي | تثعمس 1 : لاق ةدقرغ نب بيبش نع هدنسب هحيحص يف يراخبلا رخأ 2(

 ةكربلاب هل اعدف « ةاشو رائيدب ءاجف « رانيدب امهادحإ ابف « نيتاش هب هل ىرتشاف « ةاش هب هل يرتشي مش + رايد
 ا 0 رل بارتلا ىرتشأ ول ناكو 0
 . ١7/56 ةضراعلا ٠ ا نم ىل الحب ل يربو يبرعلا نبا اق
 0 نميلاب لبج قراي ىلإ نوبوسنم مهو هتليبق يأ ؛ ( نوثدحتي يحلا تعمس ) : هلوق ١ 0 لاقو

 ةماسج ند ةعمسب نوعي نأ يدهش اذكر ؛ هيلإ اويستل .« ايقيزم رفا ورعص نب ةلراخح نب

 تا 1,” يرابلا قا 3 تالت ههلقأ
 00 يب ا نبا )١18(

 ا ل ا نب ىلا يأ ةع و 8 لاجر هريخأ هنأ « | 2 | ديع هللا دبع « كلام ىور (5١؟)
 لبقأف .هانلتق ام هللاو اولآقف هومتلتق هللاو متنأ ٠ : لاقف « دوهي ل 0 رثبريقف يف حرطو لت لق لهس

 لق ىتح- .1ةك- |9486 /؟ ءاطوملا « . 3” كلذ مهل ركذت 2( هموق

 .450 ح 17/97 ملسم حيحص (140)

 ١



 تاءاطعلاو تاسبلقتلا نمثنورق سئلدنألا د ناو كو ما ع تاما د د جانو داود طاح ند 2 هاد دل هدانا 2 2282 ج32

 هذال برقم هاما خلع يزل يلا 9101 متر جاكت اذوب ةيازرللا يبرعلا نبا لوبق ماا

 نم اوعفتنت ال نأ نيرهشب هتافو لبق يبنلا باتك اناتأ » : ةنيهج نم خايشأ نع ميكع نب هللا دبع ثيدح
 ةرانو 10 السلا هيلع نيل تاكا انا: ميكع نبا نع ةرات ىوري ثيدحلاو «بصع الو باهإب ةتيملا

 0 140 -ب
 , 015 كلريجم ابرطضم راصف# : يبرعلا نب بأ لاق . 0 ) ةنيهج نم خايشأ نع

 يف عقي هلعجي دنسلا يف ةلاهجلاب مكحلا نكل « هجو هل ناكل « بارطضإلاب هيلع مكح هنأ ولو

 . ذاعم ثيدح يف هلاق ام عم ضقانت

 ليدعتلا ببس نايب : سماخلا ثحبملا

 . 21417: نييأر ىلإ هليدعت ببس نع لدعملا راسفتسا ةرورض يف سانلا فلتخا

 فلتخم رمأ ليدعتلا هب عقي ام نأل ءالدع لجرلا هب راص امع هراسفتسا ةرورض ىري :لوالا يأرلا

 جاجتحاك كلذو . هريغ دنع ليدعتلا هب عقي ال امب هلدعي نأ كلذل زوجيف . داهتجإلاو يأرلا هقيرط « هيف
 تيار: هلابأل نضفيم يشار ةلعشي امئإ ١ : هلوقب يرمعلا هللادبع فعض نم ىلع سنوي نب دمحأ
 لدعلا هيف ك ارتشي امم ةئيهلا نسح نال « ةجحب سيل امب هقثوف « « ةقث هنأ تفرعل , هتئيهو هباضخو هتيحل

 .حورجملاو

 .دهاشلاو ربخملا ليدعت ةلمجلا ىلع لبقي لب ليدعتلا ببس ركذ بجوي ال : يناثلا يأرلا

 رسفتسي هدجنال اذل نأشلا اذه لهأ نم الدعم يكزملا ناك املاط يبرعلا نبا طخأي ريخألا يأرلابو

 ىلإ الإ ليدعتلا يف عجري ال هنأ ىلع ةمألا عامجإ : هيلع ليلدلاو ؛ باوصلا وهو « ليدعتلا ببس نع

 نإف « ليدعتلا لئاسم يف فالتخإلا امأ . هملع يف كش هراسفتسا يفو . ملعلا اذهب فراعلا لدعلا لوق

 ال عويبلا نم عيب ةحص ىلع نادهاشلا ناك اذإف . ةمالا ضعب دنع بجاوو ىلوأ ةمالسلا ىلع لمحلا

 نم ريثك ةحص يف ءاهقفلا نيب دراولا فالخلا عم « هب نادهشي دقع لك نعو عيبلا لاح نع نالأسي

 اهركذ قشي « ةريثك اهنأو ًاصوصخ اًضيأ ةلادعلا بابسأ فشك نع لأسي الأ ًاضيأ يغبني هنإف ٠ دوقعلا
 نباو )2 (1480 يجابلاو ل ١1477( بيطخلا هححص ام وهو « ًالمجم ليدعتلا لوبق بجو اذل « ًاعيمج

 . ءاملعلا نم مهريغو « ؟19١')ربلا دبع نباو , 14؟)ءزح

 .75- ؟"١// يذمرتلا 0

 1 ا ص «.لوصفلا ماكحإ : يجابلاو ء١١٠-98 : ص ؛ ةيافكلا : يدادغبلا بيطخبلا : اثم لنا )١43(

 .94 : ص « ةيافكلا : يدادغبلا بيطخلا )١180(
 .االا ا ل 0 يجابلا )١154(

 )١59( ةيثيدحلا تاسارنلا هرثأو الا مزح عجار ١//١9/17 .
  0يف ب يشتت مزح ا

١2 



 هدا هدام هد ادام د بيدك هدد ناكل ارادت تطاي ادع ل عع هنو ات دود خدع من يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 حرجملاو لدعملا مزلت طورش : سداسلا ثحبملا

 : ةلادعلا_١

 امأ ٠ ةمهملا هذهب مايقلل الهأ هسفن يف ًالدع حرجملاو يكزملا نوكي نأ دبال لاجرلا ىلع مكحلل

 وه فقوملا اذهو . كلذل لهأب سيل هنال ةاورلا يف مالكلا هلاثمأ نع لبقي ال هنإف « ًاحورجم ناك اذإ

 يف لب ٠ رانيد يف مكسفنأ ىلع نولبقت ال مكنأ مكل تنيب دقو ١ : لاق امدنع يبرعلا نبا هيلع دكؤي يذلا
 لئاوالا نيب ىرج امو . فلسلا لاوحأ يف نولبقت فيكف . ةوهشلا نم اًميلس : مهتلا نم اًنيرب ًالدع الإ مهرد

 . 21917 «1 ؟ ةلادعلا يف فيكف . نيدلا يف ةبترم هل سيل نمم

 : نأشلا اذه لهأ نم نوكي نأ"

 ءرملا هب لدعي امب نيملاع ء نأشلا اذه لهأ نم اونوكي نأ دبال « ةاورلا يف لاجرلا ماكحأ لوبقل

 « ةلهجلاو ةماعلا نم ناك اذإ امأ « فاصنإلا ليبس ىلع قحلا هجو نايب كلذ يف نيخوتم « هب حرجي امو

 هتيأر ول : لاق « هليدعت ببس نع لئس املو. ًاصخش لدع نم مكحك « هيلع ةدودرم هماكحأ نإف
 ءوضولا ملسملا يف لصألا نأ نع لفغ دقو « لدع هنأ تملعل « ءوضولا رثأ نم ءام رطقت هتيحلو

 . ةلادعلاب مكحلل كلذب ىفتكي الو ٠ ضفئارفلل هتماقإو « ةالصلل

 ديلولا وبأ اذهف . قحلا ءاغتبا ال ءاوهألل ًاعبت لاجرلا يف نوملكتي ءاغوغلا دجن « خيراتلا ربعو

 « بتك هلع هللا لوسر نإ لاقو « هرهاظ ىلع هلمحو « ١2!!ةيبيدحلا حلص ثيدحل ضرعت امل يجابلا
 ملكتو « ةماعلا هيلع اوبلأو « يمألاب هفصو ذإ نآرقلا بذكي هنأب هومرو « سلدنألا ءاهقف ضعب همجاه

 (159 : مهرعاش لاقو « ءابطخلا هيف

 )١161( اوال: ص ؛ مصاوقلا نم مصاوعلا : يبرعلا نبا .
 نب ءاربلا نع « قاحسإ | نبع « ليئارسإ نع هاور ام اهنم « قرط نم يراخبلا ءاور ؛ حب ثيدح وه (6١؟)

 «ءاذهب رقنال : اولاقف هللا لوسر دمحم هيلع ىضاق اماذه : اوبتك . باتكلا اوبتك : هيقفو «بزاع

 دبع ني دمحم انأو ء هللا لوسر انأ : لاق ٠ هللا دبع نب دمحم هنإ نكل « كاننم ام هللأ لوصر كنأ لعن انك ولف

 : بتكف باتكلا هلل هللا لوس ذخأف . ًادبأ كوحمأ ام هللاو « ال : لاق ء هللا لوسر حما : يلعل لاق مث « هللا
 حالما /1و 1144 حو. ١194 حا م.م يراخبلا حيحص ؛ هللا دبع نب لمحم ةيلع ىضاق امانه
4 . 
 هيلع هلوقو ٠ آيمأ هنوك نع كلذب -رخي الو « همسا بتكي نأ رمباإ هما تفلاختال ؛ مالسلا هيلع هتباتكو

 : ىلاعت لاقو « ًاليلق ةبتكلا مهيف ناك دقو ٠ كلذك مهرثكأ ن بتكن ال « ةيمأ ةمأ انإ »
 ةيمسال .7 : ةيآ مسجلا ةروس «الوسر ذا رمق

 عفادو بهذملا قيقحت : هباتك يف مهلئاسر يجابلا دروأو هلوق باوصب اورقاف ةل ا : 1

 .11841 ١/ ظافحلا ةركذت : يبهذلا : ا 210
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورسق : سلانألا ١ ------------ مدل سس سم حس

 ابتك دق هللا لوسر نا لاقو ةرسخأب ايند ىرتشا نمم تئري

 ال هنأ غبصأو مكحلا دبع نباو نوشجاملا نباو فرطم نع بيبح نبا نع يكزملا ةفص يف لقن دقو

 لبقت ال٠ : لاق هنأ نونحس نع ًاضيأ لقنو « ليدعتلا هجو فرعي ىتح ًالدع ناك نإو لجرلا ليدعت زوجي

 . "4*1! «نطفلا يكزملا الإ هيف زوجي الو , هليدعت زوجي هتداهش زوجت نم سيلو هلبألا ةيكزت

 مل نم امأ « كلذ بابسأب ًافراع ناك نمم الإ حيرجتلاو ليدعتلا لبقي ال هنأب حيرصت هيلإ انرشأ اميفو

 . هحيرجتالو هليدعت لبقي الف رمالا اذهل ًالهؤم نكي

 هنع هللا يضر سنأ نع يرهزلا نع كلام ثيدح يف لاق امدنع يبرعلا نبا ىلع عقو موجهلا سفنو
 نم هيوري هنإ: لاق يرهزلا نع كلام هب درفت هنإ لاقي 2١١ رفغملا هسأر ىلعو ةكم لخد هلل يبنلا نأ

 ببسب دقتناف « ائيش مهل جرخأ امف « مهل اهجارخإب موقلا دعوو « كلام قيرط ريغ ًاقيرط رشع ةئالث
 : ءارعشلا دحأ هيف لاق ىتح كلذ

 قفشم ةيصو ىوفقتلاو ربلاب مكيصوأ اهب نمو صمح لهأ اي

 قلخي ًاحيحص ًاربخ دجي مل نإ بذهم ناسللا برذ ىتفلا نإ

 . ةيليبشإ لهأ : صمح لهأب ىنعو

 ًاعافد اهركذ مث « كلام قيرط ريغ ًاقيرط رشع ةعبس هل دجوف ؛ ثيدحلا قرط رجح نبا عبتت دقو
 . (195) يبرعلا نبا نع

 لثمو « مهتنعت ىأر امل موقلل اهجارخإ مدع دمعت وأ « مهل اهجارخإ يسن يبرعلا نبا نوكي دقو

 167 مهنم هاناعام ةجيتن ؛ هفلأ ناك ريسفتلا يف ًاسيفن اباتك مهنع ىفخأ ذإ هنم هرودص قبس عينصلا اذه

 يف كلام درفت دكؤي هاندجو اننأل « يبرعلا نبا ىلع ةلوحنم ةياورلا هذه نوكت دق « تقولا سفن يفو

 ملو ٠ هريغ نع ظفحي ال , كلام هب آضيأ درفنا ثيدح اذه» : هيف لاق ذإ « يرهزلا نع ثيدحلا اذه ةياور

 . 1617 عيحص قيرط نم هاوس يرهزلا نع دحأ هوري

 0 0 ت1 111/1 كلاسملا  يبرعلا نبا (165)

 لوو وكن كا فب ا تم الل ع
 . 5614-511 /؟ :حالصلا نبا ىلع رجح نبا تكن : رجح نبا )١61(

 ١60( ؛ خوسنملاو خ انلا : يبرعلا نبا 7/1١١.
 ) )154,أ 277/7 كلآسملا : يبرعلا نبا

 ه١4



 20 ااا ل يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 هنأ ىلع مهلوق لبقو « طباض نودب نوملكتي ةلهجلا كرت ول رمألا ةروطخب يبرعلا نبا نم ًاساسحإو
 «فيعضلا حيحصتو 2 نيحورجملا ليدعتو 3 لودعلا ةلادع طاقسإ ىلإ يدؤيس هنإف )2 لصفلا مكحلا

 (1؟؟0نينغملاو بدألا لهأو نيخخرؤملا مالك نم يبرعلا نبا رذح بابسألا هذهل حيحصلا فيعضتو
 : يأ « هوكزن ًارهش نأ هيف نوع نبا لوق ىلإ راشأ  نيعم نبا هقثو دقو - بشوح نب رهش ركذ املو
 : لاملا تيب ىلع رهش نمتثا نيح يعجسشألا ليذه لوقو « هونعط

 !؟ رهش اي كدعب ءارقلا نمأي نمف 2 ةطيرخب هنيد رهش عاب دقل

 درف (2260«ملعأ هللاو رعاش لوق هلثم يف حدقي الو.هللا يقل ىتح ةطيرخ سم امف » : يبرعلا نبا لاق
 . هب نيفراعلا نفلا اذه لهأ نم سيل هنأل ليذه نعط

 : ةوادعلا وأ دسحلا وأ ةاباحملا ىلع ًامئاق مكحلا نوكي الأ

 يف ءاوس اًظح ةيناسنإلا تاوزنلل عدي الف « ةماكحأ يف ًاهيزن نوكي نأ حرجملاو لدعملا يف طرتشي

 طخس وأ « اضرو بح نم ةيرشبلا تاقالعلاب طبتري ال رمألا اذه نأل « ةاورلا يف هنعط يف وأ هتيكزت

 . نيدلاب قلعتي هنكلو بضغو

 .هل مهتوادعو . هيلع دسحلا مهبلغو , دحأل ابيع اودجي مل اذإ سانلاو ١ : يبرعلا نبا لاق اذه يفو
 , 221510 « رابخألا نم عص ام ىلإ الإ اوتفتلت الو . ةيصولا اولبقاف , ابويع هل اوثدحأ

 نم عبان هنأل « يرصملا حلاص نب دمحأل يئاسنلا حيرجت ءاملعلا در « انركذ ام لجألو
 (31579: ءادعلا

 . و

 : ةأرما الو اببص لدعملا نوكي الأ - 5

 ريغ مهنأل « مهليدعت لبقي ال نيطباضلا ناملغلاو ؛ نيقهارملا نايبصلا نأ ءاملعلا نيب فالخ ال
 كلذل لمكي امنإو « ًاقساف قسافلاو « ًالدع لدعلا نوكي هب امو « نيفلكملا لاعفأ ماكحأب نيفراع
 «باقع وأ مئأم نم اًقئاخ نكي مل نإف . لدعلا قيسفتو , قسافلا ةيكزت يف هيلع دبعتال هنألو « فلكملا

 .ةالكو« 106/١ مصاوعلا : : يبرعلا نبا 069(

 . 7076/8 ةضراعلا : يبرعلا نبا )11١(
 . ١184 : ص « مصاوقلا نم مصاوعلا : يبرعلا نبا (111)

 .5 ١/ ١١7-5 ١ات .١05 لادتعالا نازيم : أ : رظنا )١1١9(
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2220-2-١2 000020 ----م م منام

 « ةيروكذلاو « غولبلا يبرعلا نبا طرتشا اذهل )2١١. لدعلا قسفيو قسافلا لدعي نأ نمؤي ال هنإف
 , 93190 ةيورملاو ةلادعلاو 2 مالسإلاو

 : اهليدعت يف ءاملعلا فلتخا دقف « ةأرملا امأ

 ليدعتلا يف نولبقي ال مهريغو ةنيدملا لهأ نم ءاهقفلا رثكأ نأ بيطلا نب دمحم ركب وبأ ركذ *

 , 2169 هيلج.ر نم لقأ هيف نولبقي الو « ءاسنلا

 نال» «ةداهشلا يف الو 2 ةياورلا يف ال « اهحيرجتو اهليدعت لوبق مدع ىلإ يبرعلا نبا بهذيو

 اهنأل ءريظنلل ريظنلا ةضوافم مهضوافت الو , لاجرلا طلاخت الو , سلاجملا ىلإ زربت نأ اهنم ىتأتي ال ةأرملا

 نوكتو مهعم هيف محدزت سلجم لاجرلاو اهعمجي مل ةزرب ةلاجتم تناك نإو . اهيلإ رظنلا مرح ةاتف تناك نإ
 . «21١ هدقتعا نم الو اذه روصت نم طق حلفي ملو . مهل ةرظنم

 . 22152 لاجرلا نم نيلدعملا يف ددعلا طرتشي ال هدجن كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 لصحيي هب امو لدعلا هيلع نوكي نأ بجي امب ةفراعلا ةأرملا ليدعت لوبق ىلإ نورخآ بهذي امنيب

 ةأرملا ربخ نأ تبث اذإ هنأ ىري يذلا يدادغبلا بيطخلاو « بيطلا نب دمحم ركب وبأ مزج هبو « حرجلا

 وه يذلا نهليدعت نوكي ىتح لاجرلل اهليدعت لوبق ًاضيأ بجو « فلسلا نم عامجإ هنأو « لوبقم لدعلا

 . 114! هب لمعلا بوجو يف اهربخ ةباثمب دهاشلاو ربخملا لاح نع رابخإ

 « اهنع ةريرب لأس هلل هللا لوسر نأ هيفو « كفإلا يف ةشئاع ثيدحب اذه ىلإ بهذ نم جتحاو
 , 259 اهليدعت ديفي امب تباجأف

 مهلاوحأ ةفرعم نم نكمتتف لاجرلل ةأرملا ةطلاخم ناكمإ مدعل يوق يبرعلا نبا ذخأم نأ ىرن اننكل

 ىدحإ هب تمأق حيرجتلا وأ ليدعتلا نم عون يأ ةيقيبطتلا ةيحانلا نم دجن ال ىرخأ ةهج نمو « ةهج نم

 عضاوتملا انئارقتسا بسح لاجرلا بتك يف ةوسنلا

 .15: ص٠ ةيافكلا : يدادغبلا بيطخلا : رظنا (9

 756 : ص «سبقلا : يبرعلا نبا غ2(

 )١16( نص « ةياقكلا : يدادغبلا بيطخلا : رظنا : 98 ,
 ) )175م اكحالا : يبرعلا نبا ١148/8 .

 ١. 1-0: د يماوعلا ١ رعلا نيا رظنا 20050

 .ة8: ص ةي بيطخلا رظنا (114)

 .1111 ح 111/6 يراخبلا حيحص: رظنأ 05
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 دا ماسر مساع يمد كاي كا حاد دب عال اداب يد داك املج اطر مااا تب مل ل ب م تاتا يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 يف نهضعب ءاسنلا مالك راطإ يف (روصحم ىقبي هنإف « اهليدعت لبق نم هب جتحا يذلا ثيدحلا امأ

 هللا ناوضر ةشئاع تحرج ول مكح ةريرب مالك ىلع موقيل ناك ام هنأ عم « طقف تاداهشلا باب يف ضعب

 يف جردني مالسلا هيلع اهل هلاؤس امنإو « باتكلا اهيلع صن طباوضلا نم ةعومجم ةداهشلل نأل « اهيلع

 . كفإلاب ةشئاع تيمر نأ دعب اهب رمي ناك يتلا ةريحلل يبلقلا نانئمطإلا نع ثحبلا لاجم

 وه ليدعتلاو حرجلا بتك يف هدجن ءاسنلا قح يف حيرجت ىصقأ نأ انركذ ام ججئاتن نم لعلو

 . نهلاح فرعت ملف « يبرعلا نبا اهيلإ راشأ يتلا ةطلاخملا بايغل كلذو « ريغ ال ةلاهجلا

 « كلذب طبتري امو « هتلادعو « يباحصلا لولدم ىلع فرعتلا ىلإ انرجي ةباحصلا نع مالكلا نإ

 يف مهبتارم نايب ىلإ كلذ دعب لاقتنالل « راطإلا اذه يف لخدي ال نمم هريغ نيبو هنيب زبيمتلا دصق

 .لضفلا

 : يباحصلا ىنعم :لوالا بلطملا

 : يرغللا ىنعملا-أ

 « بحاص انأف « ةبحص « هبحصأ « هتبحص : لاقي. ةبحصلا نم قتشم « ةغل يباحصلا

 -ةباحصو عايج عئاج : لثم_رسكلاب  باحص : هعمج . لعفلا يدعت ىدعتي ال ةرشاعملا : بحاصلاو

 . رسكلاب  ةباحصو  حتتفلاب

 : باحصألا عمجو . ردصم لصألا يف وهو . باحصألا  حتتفلاب  ةباحصلا : يرهوجلا لاق

 . عمجلل نامساف « بحصلاو ةبحصلا امأو « بيحاصأ

 امك « باحصأو « بحاص : لاقيو « هيوبيس بهذمل ًافالخ « عمج بحصلا : شفخألا لاقو

 « هراف : كلوقك وهف ء ةبحصو « بحاص : لاق نمو . راصنأو رصانو« داهشأو « دهاش : لاقي

 تابحاوص نه : نسحلا يبأ نع يسرافلا ىكحو . فسوي بحاوص نه : ءاسنلا يف اولاقو ؛ ةهرفو
 1 00 و

 باحصأ ىلع قلطأ ردصم لصألا يف ةباحصلا ١ نإ هلوقب باحصالاو ةباحصلا نيب ءاقبلا وبأ زيامو

 . «باحصالا فالخب . اهيلإ يباحصلا بسن اذهلو . اهل ملعلاك لوسرلا

 ١ سورعلا جات : يديبزلا : رظنا( ١١2/777.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورسق : سلدلألا ١ 2-2-2 2-2 2-لا سس

 ترثك نمل اهصصخ فرعلا نكل , ريثكلاو ليلقلا معت تناك نإو يهو ةبحصلا نم قتشم بحاصلاو»
 , 23910« هعيحص تلاطو ؛ هتمزالم

 : لاقيف « بهاذملا نم بهذمب ذخأ نم ىلع ًازاجم قلطأ باحصألاو بحاصلا نأ ظحالملاو

 نم : يأ « انباحصأ نم نالف : لاقيو . . . ةفينح يبأ باحصأو « دمحأ باحصأو« كلام باحصأ

 . ائيهذم باحصأ

 (يباحص) : لوقلا نأ يف ةغللا لهأ نيب فالخ ال٠ هنأ ىلع  ينالقابلا نع ًالقن بيطخلا صنو

 , هريغ بحص نم لك ىلع راج وه لب . صوصخم اهنم ردق نم قتشمب سيل هنأو ٠ ةبحصلا نم قتشم
 . ًالوح انالف تيحص : لاقي كلذكو . لاعفألا نم ةقتشملا ءامسألا عيمج كلذكو . ًاريثك وأ ناك ًاليلق

 يف بجوي كلذو. هريثكو اهنم عقي ام ليلقب ةبحاصملا مسا عقويف ٠ ةعاسو امويو ؛ ًارهشو ٠ ةنسو .ًارهدو

 عمو .مسإلا قاقتشا يف لصألا وه اذه راهن نم ةعاس ولو هل يبنلا بحص نم ىلع اذه ءارجإ ةغللا مكح

 الو ؛ هؤاقل لصتاو , هتبحص ترثك نميف الإ ةيمستلا هذه نولمعتسيال مهنأ يف فرع ةمألل ررقت دقف كلذ

 اذه يرجيالأ ؛ كلذل بجوف ًاثيدح هنم عمسو ٠ ىطخ هعم ىشمو , ةعاس ءرملا يقل نم ىلع كلذ نورجي

 , 17"21« هلاح هذه نم ىلع الإ لامعتسإلا فرع يف مسإلا

 هرهاظلاو ةغللا ثيح نم يباحصلا مسإ نأ ١ يناعمسلا رفظملا يبأ نع لقني حالصلا نبا دجن نيح يف

 اذه : لاق . هنع ذخألاو هل عبتلا قيرط ىلع هل هتسلاجم ترثكو ؛ هَّّظ يبنلل هتبحص تلاط نم ىلع عقب
 , 29979« نييلوصألا قيرط

 : يحالطصإلا ىنعملا_ب

 نم هنأ ىلع ةلمجلا يف اوقفتا نإو مهؤارآ تنيابتو ١ يباحصلاب دارملا ديدحت يف ءاملعلا فلتخا

 . مالسإلا ىلع تامو « هب اًثمؤم , هلل لوسرلا ىأر

 : يلي ام ىلإ ءارآلا هذه عاجرإ نكميو

 : ةبحصلا لوط طارتشا ١-

 -يناليسلا ىسوم نع « جاجحلا نب ةبعش ىور دقف « هنع هللا يضر كلام نب سنأ يأر وه اذهو

 ل

 . 111616: ص « تايلكلا ّ ءاقبلا وبأ (11

 . 0١ : ص . ةيافكلا : يدادغبلا بيطخلا (177)

 565: ص٠ حالصلا نبا ةمدقم : حالصلا نبا 217
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 لس ع اس ام هب حا من است ع ع نا ع نا ناسا م حاس همام ب ا نان اق حام ع نأ اح عا ما نع تاع نا عاش اع نا اح اس نا جاع اع يا يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 ؟كريغ دحأ هلع هللا لوسر باحصأ نم يقب له : تلقف . كلام نب سنأ تيتأ » : لاق -ًاريخ هيلع ىنثأو

 . «الف هبحص نم امأف ٠ هوأر دق بارعألا نم سان : لاق

 يبأ ةرضحب ملسم هب ثدح 2 ديج هدانسإ نإ ةبعش نع لوقنملا ربخلا اذه يف حالصلا نبا لاق

 . ةبحاصملا ديفت يتلا ةصاخلا ةبحصلا يفن هيف امنإ اذهو « 47"21ةعرز

 قيرط ىلع لوسرلل هتسلاجم لوط اوطرتشا نيذلا « نييلوصألا ضعبل يأرلا اذه يوونلا بست دقو
 'دييرخلا

 : لوسرلا عم وزغلاو « ةبحصلا لوط طارتشا ١"-

 هعم ازغو « نيتنس وأ ةئس هلم هللا لوسر عم ماقأ نم الإ ًايباحص دعي ال هنأ بيسملا نب ديعسل بسني

 . نيتوزغ وأ ةوزغ

 الو « ًايباحص ههبشو 2١0 يلجبلا هللا دبع نب ريرج رابتعا مدع يضتقي هنأل ٠ فيعض لوقلا اذهو

 : (107) يباحص هنأ يف فالخ

 دمحم دوجول « بيسملا نبال بوسنملا مالكلا اذه لقن هب يذلا دئنسلا فعض : : كلذ ىلإ فاضي

 تال ثيدحلا يف 3 وهو « هيف (178)يدقاولا رمع نبا

 : لوسرلا نع ةياورلا عم « ةيحصلا لوط طارتشا -'"'

 ةبحصلا راطإ نم انجرخأل « ةياورلا طرش انلبق ول اننأ رهاظو . 2147 ىبحي نب رمع نع يدمآلا هلقن
 . مهيلإ جنحي ملف ًالثم مهتافو مدقتل ءيش مهنع لقني مل ةباحصلا نم ًاريبك ًاددع

 )*١7( الصلا نبأ ةمدقم : الصلا نبا ٠ص :١65

 6 يلا يوونلا 11/0

 . ًاموي نيعبرأب هلع يبنلا ةافو لبق ملسأ هنأ ربلا دبع نب | مزج « ريهشلا يباحصلا ٠ يلجبلا هللا دبع نب ريرج (177)
 تاقبطلا ءاوملسيل رشع ةئس هموق ةنيدملا مدق هن ا لا 7/8/١ باعيتسالا
 نبا : رظنا ٠ عادولا ةجح يف «سانل تصخنتسأ : أل لاق يبنلا نأ هنع نيحيحصلا يف مو مالا /7 7

 1 ا 101/١ ةباصالا ؛ :رجح
 ص « بيرقتلا : يووتلاو ء 157 : « حالصلا نبأ ةمدقم : حالصلا نبا 11/7

 يف ىهتتملا هيلإف ريسلاو رابخألا يفامأ اسنلاو « متاح وبأو ء دمحأ هبذك « ثيدحلا يف فيعض يدقاولا (1)
 .5851ت 19/١ ينغملاو ءا/4417تا5777-77 /7 لادتعالا نازيم : يبهذلا : رظنا « ظفحلا

 .791 : ص « حامضيالاو دييقتلا : يقارعلا (174)
 2591/1 ماكحالا : يي يدمآلا 234:)(

١6 



 0 ا 000001002021 اا

 : لوسرلل ةيؤرلا دنع غولبلا طارتشا -4

 لوسر ىأر نم لك : نولوقي ملعلا لهأ تيأر » : لاق ذإ ؛ ملعلا لهأل هبسن دقو « يدقاولا يأر وهو

 نم ةعاس ولو . هللَع يبنلا بحص نمم اندنع رهف . هيضرو نيدلا رمأ لقعو , ملسأف ملحلا كردأ دقو هللظ هللا

 راطإ نم غولبلا لبق مالسلا هيلع هوأر ةباحصلا نم اددع انجرخأل هب لخأ ول ء ذاش لوق اذهو

 . ةيؤرلا فرش مهل نأ نيح يف « ةبحصلا

 : لوسرلل ةيؤرلا دنع زييمتلا طارتشا

 : دواد يبأو 2 متاح يبأو »2 ةعرز يبأو 2 نيعم نب ىيحي لاثمأ ءاملعلا نم ةعامج لوقي اذهبو

 , 214 [يباحص هدلوم هكردأ نم دعي هنال ء حصيال اذهو . 1419 ربلا ديع نبال يقارعلا هبسنو

 : ةيؤرلا تفتنا نإو يبنلا ةرصاعم طارتشا 5

 ىفتكاو . مالسلا هيلع هري مل نم ىلع ةبحصلا قالطإ زوج امل لوبقم ريغ ًاعسوت ربلا دبع نبا عسوت
 نم هريغ نيبو هنيب قرف الف « ةيؤرلا فرش ىلع لصحي مل اذه نأ نيح يف « هدهع ىلع هتدالوب
 . نيعباتلا

 ةيمست نم هيف ام امأو ١ باعيتسالا يف هلوق يف ربلا دبع نبال هانبسن يذلا يأرلا اذه رهظيو

 . هلآو هلع هللا لوسر دهع ىلع تام وأ « مهنم دهاشملا يف لتق نم نود مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةاورلا

 . 1419 « وري ملو هدهع ىلع املسم ناك وأ , ةيؤر وأ . ايقل هل ثناك وأ ٠ هدلومب هكردأ وأ

 . انركذ ام ىلع ليلد «هري ملو هدهع ىلع ًاملسم ناك وأ :  هلوق يفف

 : مالسإلا عم ةيؤرلا طارتشا -ا/

 نم وهف ٠ نيملسملا نم هآر وأ . هلل يبنلا بحص نم ١ : هلوقب يراخبلا هيلإ بهذ ام وهو
 , ؟21450نباسسأ

 7: ل ' ص حاضيالاو دييقتلا يقارعلا 2024(

 ص «ردصملا سفن : يقارعلا )١41(
 )١8( باحضألا قرم ف باعيسال" : ربلا دبع نبا ١/:.

 )١145( باعيتسالا : ربلا دبع نبا ١
 .13/1/ يراخبلا حيحص 146(2)

 اا



 سل ل ا اع حا حاس ا انا لح حاس حان حا تاع اح حا عاج حام با نا حا اح حاحا باع جا حاج حاحا حاحا اح باع نا ع حاحا يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 (187): ةئالث ًارومأ يباحصلا يف طرتشا امدنع مزح نبا ريسي قايسلا سفن يفو

 َ هتيؤرب ةربع الف 3 هريغب اًئمؤم هآر وأ هيقل اذإ امأ« هب اًئمؤم هاقلي وأ « ُهللَع ًادمحم ىري نأ 1

 3 مالسإلا ىلع تومي نأ تال

 . ًاقفانم نوكي الأ - جا

 عناملا ناك نإ هنأ ىلع . ةيحصلا تابثإل ةيفاك هدنع ةيؤرلاف . ًاضيأ يبرعلا نبا ذخأي يأرلا اذهبو
 ةيؤرلا لحم لحت ةيبلقلا ةيؤرلا نِإف  ىمعألا موتكم مأ نب ورمع ةلاحك ىمعلاك ًاضراع ةيؤرلا نم
 : هسلاجو لوسرلا يقل ًارمع نأ عم « ةيرصبلا

 زيم اذل . ةباحصلا نم نوربتعي مهكنحو « مالسلا هيلع هدهع ىلع دلو نم نأ انركذ ام ىلع ينبني
 :امه « قيقدلا هرظن ىلع لدت « هلبق امهيلإ راشأ ًادحأ دجن مل ةبحصلا نم نيعون نيب يبرعلا نبا

 . ةيؤرلاو دلوملاب ةبحص - أ

 .٠ ةفرعملاو هقفتلاب ةبحصو ايل

 دلوملاب ةباحصلا نم دايز نأ , آملع هيلع عطقنو . اقح هيردن يذلاو ١ : يبرعلا نبا لوقي كلذ يفو
 , 2089 ( ةفرعملاو هقفتلاب ال ٠ ةيؤرلاو

 انمؤم ناك نإ امأ « ءاملعلا رئاس نأش كلذ يف هنأش « ناميإلاب هدنع ةديقم ةيؤرلا هذه نأ ىلع
 ال ًامكح ًايعبات ربتعيو «هل ةيحص الو « هتيؤرب ةربع الف « مالسلا هيلع هتافو دعب الإ ملسي ملو «هريغب

 ناميإلا عم ةيؤرلا ىلعو» : يباحصلا نع مالكلا ضرعم يف لاق امدنع يبرعلا نبا هررق ام اذهو « ةقيقح
 , 3048 «لرعملا

 نيثدحملا دنع فورعملا حصألا هنأ رجح نبا هيف لاق يذلا وه مزح نباو يبرعلا نبا هيلإ بهذ امو
 هلع يبنلا يقل نم يباحصلا نأ : كلذ نم هيلع تفقو ام عصأو » : هلوقب . (زكرم هنومضم ركذ نأ دعب
 مل وأ هنع ىور نمو ٠ ترصق وأ هل هتسلاجم تلاط نمو. هيقل نميف لخديف . مالسإلا ىلع تامو ٠ هب اًنمؤم
 . 2857(ىمعلاك ضراعل هري مل نمو.هسلاجي مل ولو ةيؤر هآر نموءزغي ملوأ هعم ارغ نمو.هنع وري
 كا و ع

 .486-40 /6 ماكحالا : رح نبا : رظنا 41
 . 457١-457 /7 مصاوقلا نم مصأ | : يبرعلا نبا 4
 , ١77/1١7 ةضراعلا : يبرعلا نبا 114/4
 ١//. ةباحصلا زييمت يف ةباصالا : رجح نبأ (14864)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورسق : سلدنألا ١ ----------- 2222222222 2 ا م اح ا ع اح سس

 : ةيحصلا تايثإ قرط : يناثلا بلطملا

 ةينآلا قرطلا ىلع ليوعتلا متي ةبحصلا تايثإل

 . ةبحص وذ لجرلا نأ تبثي رتاوتملا لقنلا - أ

 )15١( .ايباحص هنوكب ةضافتسالا وأ ةرهشلا -ب

 نمازي ال نأك ًايباحص هنوك ةيناكمإ مدع ىلع ليلد لدي مل ام ةباحصلا نم هنأب لجرلا حيرصت - ج

 خيش ١ نترام كاردأ امو . يدنهلا نتر ١ : يبهذلا هيف لاق ٠ يدنهلا نتر لعف امك « هلت لوسرلا دهع

 . هلوسرو هللا ىلع ءيرج اذهو . نوبذكي ال ةباحصلاو . ةبحصلا ىعداف ةئامتسلا دعب رهظ , بير الب لاجد

 , ©1917  ةمزج هرمأ يف تفلأ دقو
 رجح نبا قلع دقو لدع انأ : هلوق ريظن هنأل «٠ ةبحصلا لجرلا ىوعد اولكشتسا ةعامج نأ ىلع

 . 529لمأت ىلإ جاتحي هنأب يأرلا اذه ىلع

 .نتر نأش وه امك اهمدع وأ هتبحص ةحص يف ديفت دق يتلا نئارقلا نع ثحبلا دصقي كلذب هلعلو

 . يباحص هنأب ةباحصلا دحأ دهشي نأ د

 159 . ةبحصلاب عتمتي هنأب نيعباتلا تاقث دحأ دهشي نأ -ه

 . هلت لوسرلا نم عامسلاب هحيرصت حيحص دنس يف دري نأ -و

 : ةباحصلا ةدع: ثلاثلا بلطملا

 هفرعن يذلا لكشلاب هبحصو لوسرلا دهع يف ةفورعم نكت مل ءاصحإلا قرط نأ هيف كش ال امم

 , نمزلا ربع رولبت ملعلا اذه نأل « تايئاصحإلا يف نآلا

 ام اذهف « ديزي وأ افلأ نيتسك أدج مخض ددعل نوكي نأ امإو . ءانع نودب هرصح روصتي اذهف « اههباش

 56: ص « ركفلا ةبخن حرش د رظنلا ةهزن : رجح نبأ : رظنا 206(

 . 1. 260/6 لادتعالا نازيم : يبهذلا فطحل

 4 : ص «. رظنلا ةهزن : رجح نبأ 16

 54 : ص « ردصملا سفن : رجح نبا (19495
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 22 1 تدع دام اح نع كح ام الا د عضم رآه اانا ع تا باح دس تاج ع داك تكد الي اق اك حاتم توفاه همم كادي دمت يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 . قيقدلا دعلا قيرط نعال « 2154) نئارقلاو رزحلا قيرط نع ناك هنأ هيف دقتعن

 رثكأ ناك هنأ مزجن كلذ نم سكعلا ىلع لب « ةغلابم هيف ةباحصلا ددع نم انيلإ لقن ام نإ لوقن الو
 لهف- ... جح وأ« دقو وأ « ةوزغ يف  ةنيعم تابسانم يف درو ءاصحإلا نأو ًاصوصخ « ركذ امم
 دحأ تمي ملأ !؟ خويشو لافطأو ثانإو روكذ نم كلت وأ ةوزغلا هذه يف ةكراشملا ةباحصلا لكل ىنست
 نودب عيمجلا نكمت له « جحلا يفو !؟ ةكراشملا نم هتعنم ةفآ مهنم (دحأ رتعت ملأ !؟ ةوزغلا لبق
 ! ؟ لوسرلا عم ةضيرفلا ءادأ نم ءانثتسا

 ناك اذهل « ليلقلا ززنلا الإ هنم انغلبي ملو ردق امم ريثكب رثكأ ددعلا نأ انملع « رومألا هذه اتلمأت اذإ
 نع يراخبلا حيحص يف درو ام مهفن ًاضيأ اذهلو « ةباحصلا ددع ديدحت يف عقو يذلا فالتخإلا كلذ
 «ظفاح باتك مهعمجي ال ٠ ريثك ## هللا لوسر باحصأو ١ : كوبت ةوزغ نع هفلخت ةصق يف كلام نب بعك
 . راصمألا يف ةباحصلا قرفت دقو ًاصوصخ « ١2"*ناويدلا ىنعمب

 انبرقت اهنأ الإ ٠ ةقدلا لك ةقيقد نكت مل نإو اهنأل ؛ تاديدحتلا هذه لثم داريإ نم سأبال كلذ عمو
 . ةقيقحلا نم ام ًاعون

 دهش ! ؟ انه طبضي نمو ١ : لاق هلع يبنلا نع ىور نم ةدع نع هباوج يف يزارلا ةعرز يبأ نع
 .« افلأ نوعبس كوبت هعم دهشو , آفلأ نوعبرأ عادولا ةجح دعم

 نمو : لاق ! ؟ ثيدح فالآ ةعبرأ أع يبنلا ثيدح : لاقي سيلأ » : هل لاق نمل هباوج يف ًاضيأ هنعو
 هَ هللا لوسر ضب !؟ ع هللا لوسر ثيدح يصحي نمو . ةقدانزلا لوق اذه ! هباينأ هللا لقلق ! ؟ اذ لاق
 - هنم عمسو هآر نمم : ةياور يفو  هنم عمسو هنع ىور نمم ةباحصلا نم آفلأ رشع ةعبرأو فلأ ةئام نع

 نت ا م
 لخنلا ةبحر يف مصاع نب مصاع سلجم رزحي نم مصتعملا هجو ؛ : صفح نب رمع لوق ء انركذ ام ىلع انليلد (114)

 ل ل ل ا رب ان حلا ني ءاهباب امو ةبحرلا يف سانلا رشتنيو تاطقسملا حطس ىلع سلجي يلع نب اعناكو : لاق . ةفاصرلا اج يف يتلا
 تناك ب | يف ةقيرط هذهف . 274/١ ظافحلا ةركذت : يبحذلاو , 16-1 :ص ءالمتسالاو ء الا بدأ يس « فلأ ناو افلا نيرشم نسلجملا اورزحف ٠ منغلا يعاطقب هجوف ءمهرزحب رمأف ٠ لا ةرثك مصتعملا غلبف . اهب يلمتسيو ةجوعم ةلخن بكري يلمتسملا نوراه ناكف : 3 . نوعمسي ال سانلاو

 1١8. : ص « ردصملا سفن : زاعمسلا ؛ لجر فل نيثالث دجوف ءرسكو هيف سلجي يذلا عضوملا بسحو . مهعضاوم او أو ينوقبس لق سانلا دجأف « رحسلا م موقأ تنكو : لاق . يميجهلا نع ن 2 لير. امسلا نورتي يلا سناب ميجيلاب عراش ىو ههل عطس ىلع 0 5 1 "يب ميهاربإ قاحسإ يبأ سلجم رضحن انك 9 : لاق بأ ينثدح :يرصبلا بيبح نب دمحم نب نسحلا أ داق لوق نم ودي امك اضيأ سانلا دع يف ةئيرقلا ىلع دمتعي ناك
 .1418ح 5-11١1 يراخبلا حيحص 196(2)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا يم نورق : 00 0 000-ببب

 . امهئيب نمو , ةكم لهأو . ةنيدملا لهأ : لاق ! ؟ هنم اوعمس نيأو ! ؟ اوناك نيأ ءالؤه : هل ليقف
 . 22157!« ةفرعب هنم عمسو هآر لك , عادولا ةجح هعم دهش نمو ؛ بارعألاو

 هللا ضبق :١ يعفاشلا لاق : هّلَط مهنع يفوت نم ةدع يف يجاسلا ركب يبأل يعفاشلا بقانم يفو
 لاق . «كلذ ريغو برعلا لئابق يف اًقلأ نوثالثو , ةنيدملاب اًقلأ نوثالث اًقلأ نوتس نوملسملاو هلع هللا لوسر
 يف ام عومجم غلبي مل ةباحصلا يف فنص نم عيمجف ٠ كلذ عمو » : لاق مث « ديج دانسإ اذهو : يقارعلا
 هرصاع نمو . اهريغو يزاغملا يف هلأ هتايح يف يفوت نم نوركذي مهنوك اذه عم . فالآ ةرشع مهفيناصت
 فالآ ةثالث نم بيرق . ىسوم وبأ لاق امك . ةباحصلا يف هدنم نبا هركذ نم عيمجو هري مل نإو ملسم رهو
 مهيف ركذ نم وأ .هئامز كردأ وأ ٠ هرصع يف دلو وأ ٠ هنم عمس وأ , هبحص وأ . هآر نمم ةمجرت ةئامنامثو

 . 2051 « مالسإلا وشف دعب مهرصح نكمي ال هنأ كش الو . كلذ يف هل فلتخا نمو . تبثي مل نإو

 هيلع عقي مهلك . لتاقم فلأ رشع ينثا يف نينحب نازوه هلل هللا لوسر ازغ ١ هنأ ركذ دقف مزح نبا امأ
 مهلكو ؛ برعلا لئابق عيمج نم نوطبلا عيمج هيلع دفوو , كلذ نم رثكأ يف كوبت ازغ مث ٠ ةبحصلا مسأ
 مهل حصو ٠ اوملسأف نجلا دوفو هَل هيلع دفوو . ناسنإ فلأ نيئثالث نم ديزأ غلبي كش الب مهددعو , بحاص
 . 2190 « ءالسإلا عئارشو نآرقلا هع هنع اوذخأو ؛ ةبحصلا مسا

 مهنم روهشملاو « اًئيع نيفورعملا ةباحصلا ددع هديدحتب ًامهم ًارمأ اندافأ دقف « يبرعلا نبا امأ
 وأ نافلأ مهنم ؛ نيمولعم ةباحصلا نم اًقلأ رشع ينثا ءاهز نع تام هلع هللا لوسر نإ :١ لاق امدنع
 كا .. ةلالجلا يف ريهاشم امهوحت

 : امه « نيرمأ لوقلا اذه نم جتنتسن نأ اننكميو

 وأ»و . «ءاهز » : هلوق نم رهظي امك « ةقدب ةباحصلا ددع ديدحت ةبوعصب يبرعلا نبا ساسحإ ١

 .( امهوحن

 1١5/8-١154. : ص . حالصلا نبا ةمدقم , حالصلا نبا (4)
 . ىرقلاو يداوبلا ف ةباحصلا قرفت عم كلذ ريرحت ىلع الطإلا ةلاحتسال ةياورلا هذه ىقارعلا در دقو

 هاور امك فلأ ةئام نوديزي مهنإو .« كلذ ة”ليدحملا كرتتيلإ ةلصتملا ديناسألاب ةعرز ىبأ نع دوجوملاو

 لاق امك_ةروهشملا خيراتلا بتك يف وه الو « دانسإ ىلع هل فقي مل هنإف « ةعرز يبأ نع حالصلا نبا هلقن ام امأ
 ؟"ه60: ص٠ اضيألاو دييظتلا « دياينأ هللا لقلق ٠ هلوق نود « دانسإ نودب هليذ م ىنيدملا ىسوم وبأ هركذ هنأو -
 1111 يرارلا بيرشت . هلفلب ةركذف : هداتسإب بيطخلا هجرخأ هنأ, طويلا هيلع هرو - 1

 :5"١”7. ص « حالصلا نبأ ةمدقم حرش ؛ امضيالاو دييقتلا : يقارعلا 6497

 5 /6 ماكحالا : مرح نبا 2048(

 . 558/١ مصاوقلا نم مصاوعلا : يبرعلا نبا 200
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 سس حاسم مسام مص هع باع ما م مع ماس ماب لام عاصم هي ع ب ماع ع تاع ماع جن مح هي بم حان حمل ع نع م نان حام نحس ما حا مح م يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 . ًالثم نجلاك مهريغو بارعألا نود ةباحصلا نم فورعملا ىلع هراصتقا -؟

 ال اميف عامجإلاب لوقلا ةبوعص ىدم هنايب يف نمكي ةباحصلا ددعل هركذ نم مزح نبا فده ناك اذإو

 نأ ىلع هزيكرتب طبتري كلذ نم يبرعلا نبا فده نإف , 22'') هب ملعو هب لاق ةباحصلا عيمج نأ نقوي

 بابشلا نم ةعومجم ةيالولل اومدق ءافلخلا نأ ليلدب « نسلا ىلع ال ةءافكلا ىلع رومألا يف ليوعتلا

 . 2"!!ةباحصلا رابك رفاوت عم خويشلا ىلع

 : ةباحصلا تاقبط : عبارلا بلطملا

 ناك تقو يف يمالسإلا نيدلا رشنو « ايلعلا يه هللا ةملك لعجل نيرمالا ىناع نم نأ يف فالخ ال
 :ىلاعت لاق كلذ يفو رسيلا لاح يف ءاج نم لضف نم ريثكب ربكأ هلضف « ناودعلاو دصلاب هجاوي
 لاقو « 274 هللا دنع ةجرد مظعأ مهسفنأو مهلاومأب هللا ليبس يف اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلا»

 دعي نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كئلوأ « لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم يوتسي الو : ًاضيأ

 . تاقبط ةباحصلا لعجف . "74 ىنسحلا هللا دعو ًالكو اولتاقو

 مهنم دحاو لك صخ لئاضفب هباحصأ نم ةعامج لضف لوسرلا نأ ىلإ ربلا دبع نبا راشأو
  حصي هجو نم هنيعب هبحاص ىلع ًادحاو مهنم لضف هنأ مالسلا هيلع هنع تبثي ملو . اهب همسو « ةليضفب
 هلع ناكو . ملعلاو نيدلاو لضفلا نم مهلزانمو مهعضاوم ىلع هب لدتسي ام مهلئاضف نم ركذ هنكلو
 نم دجيف هنم لضفأ هريغ نأب مهنم الضاف هجاوي نأ نم قالخألا نساحمب ملعأو « ةرشاعم مركأو ملحأ
 . 22" هلزانم لئي مل نم ىلع هب صاصتخإلا لهأو مهنم نيقباسلا لضف لب « هسفن يف كلذ

 يتنثا مكاحلا مهلعجف « مهتيلضفأ بسح ةباحصلا تاقبط نيب نوثدحملا زيام ساسألا اذه ىلع
 . (504) :ةقبط ةرشع

 ١ ةعبرألا ءافلخلاك « ةكمب مهمالسإ مدقت موق :

 ا” 0
 .558/؟ مصاوقلا ن اوعلا : ىبرعلا نبا ١(

 م 6 ةيآ « ةيوتلا ةروس "0

 ٠ : ةيآ ديدحلا ةروس 06

 ١١71/5 . ١ لصفلا : مزح نبا رظناو ءرخآ ىلع نيعم صخش ليضفت مدع ربلا دبع نبا دقتعمو ؛ 7-10 ١/ باعيتسالا : ربلا دبع نبأ 0222
 . 177-78 : ص « ثيدحلا مولع ةفرعم : مكاحلا 02(

 اوك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا 2 رد همن ماد كد تنال كو اح دا داكادا لا امس هند كفا هنادي جاه امان ل كاع 7

 ١- هلع ينلا نأش يف ةودنلا راد يف ةكم لهأ رواشت لبق اوملسأ نيذلا ةباحصلا .

 '"- ةشبحلا ىلإ نورجاهملا .

 . ىلوألا ةبقعلا ةعيب باحصأ -5

 . ةيناثلا ةبقعلا ةعيب باحصأ

 . ةئيدملا ىلإ هلوخد لبق ءابقب وهو هلع لوسرلا ىلإ اولصو نيذلا نورجاهملا -5

 . ردب لهأ ال

 . ةشبحلاو ردب نيب نورجاهملا -

 . ناوضرلا ةعيب لهأ -14

 ٠١ حتفلاو ةيبيدحلا نيب نورجاهملا .

 ١ حتفلا ةملسم .

 . امهريغو عادولا ةجح يفو حتفلا موي لوسرلا اوأر نيذلا لافطألاو نايبصلا

 هلوقل ضرعت امل مهل ًابترم « نيلوألا ةيلضفأ نع ًاثحاب « ةلأسملا هذه رامغ يبرعلا نبا ضاخو

 مهنع هللا يضر ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو» : ىلاعت

 جلاعف "74 ميظعلا زوفلا كلذ ادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحنت يرجت تانج مهل دعأو هنع اوضرو

 َ ناكملا يف وأ 2 نامزلا يف وأ 2 ةفصلا يف مدقتلا ىلإ دوعي هنأ نيبو « .قبسلا ىنعم

 . ناميإلا : ةفصلاف

 . ناوأ لبق ناوأ يف لصح نمل : نمزلاو

 لضفأ نأ يبرعلا نبا ررق مث . "9 ةرجهلا عضوم نع الدب هذختاو ةرصنلا راد أوبت نمل : ناكملاو

 ديب ٠ ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحنا ّ مالسلا هيلع هلوق 2 هيلع ليلدلاو تافصلا قبس هوجولا هذه

 انل سانلاف . هللا انادهف , هيف اوفلتخاف . مهيلع ضرف يذلا مهموي اذه مث  انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ

 ,4'"2)( دغ دعب ىراصنلاو , ادغ دوهيلا : عبت هيف

 ل٠0 : ةيآ « ةبوتلا ةروس 05(

 . ٠٠١1/١ نآرقلا ماكحأ : ىبرعلا نبا )3١9(
 /ا/-46 /؟ يئاسنلا نئسو 27186 حهافر/ثو 2 م47 حاملا /أ[و لا/1 حا"0 ؛ أ( يراخبلا حيحص ١4

 ها/ ١



 ا ا ب حام ا بح ب ا عاد ا عا ب احا ما حا ا اس نا اح با حان ان احا جاع نا اناا حاج حاج حاحا نا ان نامه يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 « هللا رمأل لاثتمالاو ناميإلاب مهانقبس انأ الإ نمزلاب انتقبس ىرخألا ممألا نأ هَ يبنلا ربخأف

 . "9 هاضق امل هللا قيفوتب كلذو « باتكلا لهأ لعف امك

 مهنم دحاولا مدقي اهبجومب « ةباحصلا بيترتل ةيرورض يبرعلا نبا اهاري « ىرخأ رومأ كانه مث
 )١١"( :ةعبس اهتاهمأ ٠ فرش ىلع ًافرش هديزت « اهب فصتي يتلا تافصلا ددع بسح رخآلا ىلع

 ١ عابتالاو ناميالاب (كم) يبنلاو « ةناحبس هللا ةبحاصم يهو : ةطلخلا .

 . اهيلع ىنثأو اهلضف هللا ركذ دقو : ةرجهلا-"١

 2١١(. « راصنألا نم ًارما تنكل ةرجهلا الول ١ : مالسلا هيلع لاق دقو : ةرصنلا 1

 يف ةدوملا الإ ارجأ نم هيلع مكلأسأ ال لق 89 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق : ةبارقلا 5

 . رضنلا ونب مهو « ًاشيرق ينعي : سابع نبا لاق ١74" ىبرقلا

 نأ يلإ بحأ هلع هللا لوسر ةبارقل هديب دمحم سفن يذلاو ١ : حيحصلا يف قيدصلا ركب وبأ لاقو

 .هللع هجاوزأو يلع لآ مهو «.2١47 هتيب لهأ يف ادمحم اوبقرا » : ًاضيأ لاقو ١١7" « يتبارق نم لصأ

 (219) ( مكل ترفغ دقف ٠ متئش ام اولمعا :٠ ردب لهأ يف هلوقل : ةيردبلا 4

 . 3١4 ةرجشلا تحت كنرعيابي ذِإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل» : مهيف هللا لاق : ةيناوضرلا 7

 : هناحبس لاق « هترتعو « هلم يبنلا ىلإ ناسحإلاك مهيلإ ناسحإلاو ؛ مهتربم نأل : ةيجوزلا -/

 ءاقبل مهيلع ةيقاب هتمرحو 7"١"2. 4 هدعب نم هجاوزأ اوحكنت نأ الو ؛ هللا لوسر اوذرت نأ مكل ناك اموذ
 . مهيف هتيجوز

 ) )3١9نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا ١/ ٠٠١6-1٠١4.
 ) )5١١ةضراعلا : يبرعلا نبا ١76-115/17.

 ) )1١1١(اقلعم)175 /8و , 7/7/4 ح117 /1/ يراخبلا حيحص يف ثيدح نم ءزج وه .
 ع . 77 : ةيآ ءىروشلا ةروس 1١6

 ه5 ح2 9”/الو 6ك ةيضادملا وبال حالا الا ١ يراخبلا حيحص يف ثيدح نم ءزج 1

 .؟اله١ ح 0 //و 131/11 حالا ١/ يراخبلا حيحص 2215(
 "1: 7“ /مخو ع هاور/الو , "385 موو راخبلا حيحص م ثيدح نم ءزج (؟6١5)

 8 8 ًِ قل 010/1
 1١4. : ةيآ ءمحتفلاةروس (؟51)
 . ها" : ةيآ ء بازحالا ةروس (؟0١/

١4 



 تان كمل قي قا نق ووت :١ ىيتلدنالا]" - يواكب اع جوج ام اما ص مم

 , ؟3 اهنم ددع لقأ عمج نم ىلع مدق « تافصلا هذه نم ددع ربكأ عمج نمف

 ىرخأ ةعبس رومأ ىلع يبرعلا نبا لوعي « اذل « اهنم ددع يف ةباحصلا نم ةلمج كرتشي دق هنإ مث
 2١9( : يلي امك يهو . ليضفتلاو رييختلا ىلع دعاست

 ١-التربية .

 . ملعلا-؟

 . ةسايسلاو ريبدتلا_

 . ةعاجشلا-

 . ةفعلا_-6

 .دهزلا 5

 . سانلا لزانمب ةفرعملا -ا/

 لكشلا ىلع نيعباتلاو نيقباسلا نيب ًازيمم « ةباحصلا يبرعلا نبا بتر « تايطعملا هذه نم ًاقالطنا
 : يلاتلا

 (0) : نوقياسلا أ
 . مهريغو « لالبو « دعسو « يلعو « نامشعو « رمعو « ركب وبأ-١

 . ةودنلا راد"

 . ريبزلاو « نامثعك « ةشبحلا باحصأ ةرجاهم

 . راصنألا مهو . نيتبقعلا باحصأ - 5

 . ةئيدملا لخخدي نأ لبق ءابقب مهو هل يبنلا اوكردأ موق

 . نيتلبقلا ىلإ ىلص نم"
 . ةيلوألا تعطقنا مهبو . ةيبيدحلا لهأ

 نب ورمعو «ديلولا نب دلاخك « ةيبيدحلا دعب اوملسأ نيذلا مهو : حتفلا ةملسم "1 : نوعياتلا بابل

 . امهاناد نمو « صاعلا

 . 176-177 ١1/ ةيضراعلا : يبرعلا نبا (؟1)
 . ١178/94 ردصملا سفن : يبرعلا نبا (؟15)

 ) )77١نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا ١/ ٠٠١١ .

 ) )771نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا ١/٠٠١4 .

١9 



 موس اس اد لص عع دا ميم دموع عطس لا اع عا حمام يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 لوأل ًادحاو ًافينصت امهدقتعي « يبرعلا نباو مكاحلا هيلع راس يذلا فينصتلا اذه ىلإ رظانلاو

 قرفلا رهظي « لمأتلا دنع هنأ الإ ٠ يبرعلا نبا دنع رركتت اهدجن ظافلألا سفن نأو ًاصوصخ «ةلهو

 : ةبسانملا هذه يف هزاربإ دون اموهو « امهنيب

 . تاقبطلا ددع يف يبرعلا نباو مكاحلا فالتخا *

 . ةيناثلا ةبقعلا ةعيب باحصأ ةقبط نع ةلقتسم ةقبط ىلوألا ةبقعلا ةعيب باحصأ مكاحلا ّدع 0

 . ةدحاو ةقبط امهنم ًالك يبرعلا نبا دع نيح يف

 لهأ ةقبطو « ءابقب لوسرلاب اوقحل نيذلا نيرجاهملا ةقبط نيب تاقبط ثالث مكاحلا دع «*
 . طقف ةدحاو ةقبط امهنيب لعج دقف يبرعلا نبا امأ «ةيبيدحلا

 . حتفلا ةملسم ةقبط نع ةلقتسم لافطألا ةقبط مكاحلا دع »

 مه نم زاربإ ىلع ًاروصقم ناك همامتها نأل « ةقبطلا هذه ىلإ ةراشإلا لمهأ هنإف يبرعلا نبا امأ

 . ةلأسملا يف ليصفتلا كرتف « نيعباتلا نود ؟ نوقباسلا

 « يناكملاو ينامزلا قبسلا نم هسفنب هررق ام ىلع ءانب ةلقتسم ةقبط مهدعي يبرعلا نبا نأ كشالو

 . تافصلا يقابو ناميإلا يفو

 : ةعبرالا ءافلخلا نيب ةلضافملا : سماخلا بلطملا

 : اهنم ركذن « ةدع بهاذم ىلع هلأَع هللا لوسر دعب سائلا لضفأ وه نميف نوملسملا فلتخا

 ؛ءاهقفلاو نيعباتلا نم ةعامج نعو « ةباحصلا ضعب نع لوقنم وهو : بلاط يبأ نب يلع ليضفت -
 . ةعيشلا عيمجو « ةئجرملا ضعبو ةلزتعملا ضعبو « ةنسلا لهأ ضعبو

 ضعبو « ةلزتعملا ضعبو « ةنسلا لهأ ضعبو « جراوخلا يأر وهو « رمعو ركب يبأ ليضفت

 . ةئجرملا

 )0 يروباسينلا مكاحلل مزح نبا هبسنو , # يبنلا كردأ نم ضعب نع يورم وهو . رمع ليضفت

 . هنع ًاغالب

١ 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 60-111 ]1 1 0

 ىلإ عجري هنأ ىلإ لصيل لضافتلا بابسأ نع ثحبلا : ةباحصلل هبيترت يف دمتعا دقف مزح نبا امأ

 : نيرمأ

 ريغو قطان ناويح نم نيقولخملا عيمج هيف كرتشي : لمع الب لجو زع هللا نم صاصتخا لضف-أ
 حلاص ةقان لضفكو « قلخلا رئاس ىلع مهقلخ ءادتبا يف ةكئالملا لضفك . ضارعأو تادامجو قطان

 . قونلا رئاس ىلع مالسلا هيلع

 سنإلاو ةكئالملا نم قطانلا يحلل الإ نوكي ال اذهو : لمعب ىلاعت هللا نم ةازاجم لضف ب

 . طقف نجلاو

 : يهو « هريغ نم لضفأ ناك اهرثكأ عمج نم « هجوأ ةعبسب هلمع يف لماعلا لضفيو

 عيضي امهدحأ نأ الإ ضئارفلا ةماقإ يف نيصخش كارتشاك « هتاذو لمعلا نيع يهو : ةيئاملا ١

 .لفاون ولو اهضعب

 هطلاخ امير يناثلاو « هللا هجو لمعب امهدحأ دصقي نأك « لمعلا يف ضرغلا يهو : ةيمكلا - ١

 . ايندلا بح نم ئشب

 ٠ رصق امبر يناثلا امنيب ء صقن نود هلمع يفوي امهدحأ نوكي نأك : ةيفيكلا .

 . لفاونلا يف رخآلا ىلع امهدحأ ديزيو «٠ ىفئارفلا يف ايوتسي نأك : مكلا- 5

 . رسيلا تقو يف يناثلا لمعي امنيب « ةدشلا تقو يف امهدحأ لمعي نأك : نامزلا_

 . امهادع اميف ةالص فلأ لضفت ةنيدملا وأ مارحلا دجسملا يف ةالصلاف : ناكملا-5

 ريثك نم لضفأ كلذ ليلقف هعم وأ يبن نم ةقدص وأ « يبن عم وأ يبن نم ةعكرك : ةفاضالا -

 .هذعب لامعالا

 مث « ةباحصلا عيمج ىلع هلع لوسرلا ءاسن نه ميدقتلاب ىلوألا نأ مزح نبا دقتعي « اذه ىلع ءانب
 . "ركب وبأ نهولتي

 نم دعت تافصلا نم ةعومجم رفاوت ىدم ىلع ةباحصلا نيب هتلضافم يف دمتعا دقف يبرعلا نبا امأ

 : يهو « ليضفتلاو رييختلا لزانم

 ) )1١1لصفلا : مزح نبا : رظنا 54/١١١-١١95.

 كا



 10 ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ا يبرسعلا نسب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 ١ كلذ ببسي ةلزنم حالصتسإلا ىلع ًاظفاحم اهب مئاقلل « نيدلاولل اهلصأو : ةيبرتلا .

 . ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملاب ةقلعتملا مولعلا نم درفلا نكمت بسح هتاجرد توافتتو : ملعلا  ؟

 . فرصتلا نسح ىلع درفلا ةردق رهظت امهب : ةسايسلاو ريبدتلا

 « هلمع هيلإ يهتني ام ناسنإلا راهظإو « مئاظعلا ضراعت دنع مئازعلا توبث يهو : ةعاجشلا - 5
 . هئاضمإو هلقعب مايقلاو

 .هيلماعمل فاصنإلاب هيطاعتم رشابي اميف كلذو : ةفعلا_

 « ةبقاعلا يف رظنلا : لاصخلا مامت نمف . ةرخآلا نم رثكتلل ايندلا نم للقتلا وهو : دهزلا 5
 . ةحتافلاو أدبملاب رارتغإلا مدعو

 هناريجو هباحصأ لزني مل نم نأل ةسايسلا لامكو « ريبدتلا مامت هنإف : سانلا لزانم ةفرعم
 . دحاو لك اهب رومأم ةبترملا هذهو « هلاوحأ تبرطضا « مهلزانم هفراعمو

 امو « مهنم دحاو لك صئاصخ هزاربإ دعبو 2 قبس ام ىلع ءانب ءافلخلا نيب يبرعلا نبا نزاو مث

 9 يلع مث « نامشع مث . رمع مث « ركب وبأ : مه ميدقتلاب ىلوألا نأ ءررق , هبحاص ىلع هب زيمتي

 .نامثع ىلع اًيلع ةنسلا لهأ نم ةفوكلا لهأ مدقو ١ : حالصلا نبا لاق . ةنسلا لهأ روهمج هيلعام اذهو
 مهنمو ءهنع كلذ يور . نامثع ميدقت ىلإ عجر مث . ًالوأ يروثلا نايفس مهنم , فلسلا ضعب لاق هبو
 ميدقتو . ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم : نامثع ىلع يلع ميدقت ثيدحلا لهأ نم هنع لقن نممو . يباطخلا
 ©2114 « ةنسلا لهأو ثيدحلا باحصأ بهاذم هيلع ترقتسا يذلا ره نامثع

 : ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلاو تبيلا لهأ نيب ةلضافملا : سداسلا بلطملا

 ةلوهجم وأ « ةيكلاملا لوقي امك لَم هللا لوسر ةايح يف هيف ًافلتخم ناك ةباحصلا نيب ةلضافملا نإ
 1 مالسلا هيلع هتافو دعب كلذ يف رمألا ررقت امنإو « يبرعلا نبا لوقي امك

 ؟ (15) ةنجلاب نورشبملا ةرشعلا مأ ؟ تيبلا لهأ : ميدقتلاب ىلوألا مه نم . فالخلا هيف عقو اممو
 : نيلوق ىلع

 ع ا ا
 .167؟”_١1؟8/49 ةضراعلا : يبرعلا نبا : رظنا 2(

 :١55. ص 0 الصلا نبأ 022
 . حارجلا نب رماع ةديبع وبأو « فوع نب نمحرلا دبعو « ماوعلا نب ريبزلاو ؛ هللا ديبع نب ةحلطو « ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعسو ٠ صاقو يبأ نب دعسو ؛ ةعبرألا ءافلخلا : مه ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا 007600

 حب



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سئدنألا 2-2-2-2 20 22 22 لسا م عا مع نع حس حاس ع ع عل عسل

 كلذب حرص دقف ١ يبرعلا نباو يذمرتلا لوق وهو : ةنجلاب نورشبملا ةرشعلا مدقي يناثلا يأرلا -

 . 2(" « .. لوقأ هبو . مهنع مهريخأت يذمرتلا بهذمو ١ : لاق امل

 : ةمطافو ةشئاع نيب ةلضافملا : عباسلا بلطملا

 : ءارآ ةثالث ىلع ةمطافو ةشئاع نيب ليضفتلا يف سانلا فلتخا

 تنب ةمطاف اهئاسن ريخ :  اهقح يف لاق دقو « هلم هللا لوسر تنب اهنأل « ةمطاف ميدقت ىري لوالا -

 . ( دمحم

 مكح ءاج دقو « صاخ ةمطاف لضف هيف يذلا ربخلا نأل « هع لوسرلا ءاسن ميدقتب لوقي يناثلا -

 اذهو ,©"7« لوقلاب نعضخت الف نتيقتا نإ ءاسنلا نم دحأك نتسل يبنلا ءاسناي» : ىلاعت هلوق يف ماع
 نينمؤملا ءاسن ىلع ةمطاف لضف امنإ هلأل هنأ حصف . رخآ صن هانثتسا نم الإ دحأ هنم ىنثتسي نأ زوجي ال

 . 212 مزح نبا بهذي اذه ىلإو ثيدحلا عم ةيآلا تقفتاف مالسلا هيلع هئاسن دعب

 .ةشئاع ميدقت ىري ثلاثلا

 يف لالجلاو نيدلا نم امهيتلك ١ نال امهنيب حيجرتلا نع ىأني ةراتف « ةلأسملا يف ددرت يبرعلا نبالو

 . "9! « ىلعأو لضفأ وه نمب ملعأ كبرو . ىوصقلا ةياغلا
 : (""" اهنم « ةدع بابسال اهيلع ةشئاع ليضفتب حرصي ةراتو

 . هت هللا لوسر نم اهيبأ ةناكم_١

 . ةمومألا ةبتر-"

 . دحاو لزنم يف هلت هللا لوسر عم اهنوك 1“

 . اهيلع مالسلا هيلع ليربج مالس- 5

 ا. / ١ ةضراعلا : يبرعلا نبا فقل

 ."؟ : ةيآ بازحالا ةروس (7710

 . ١7١/4 لصفلا : مزح نبا (؟١؟)
 )١19( /؛ نآرقلا ماكحأ : ىرجلا نبا 1814 .

 ) )10ةضراعلا : يبرعلا نبا ١7/ "7601 .

 1ك



 ا ص تل داو ل 2 3 و يبرعلا نبركب يحبأ دنع ليدعتلا

 . هفاحل يف وهو هلع يبنلل اهتجلاعم_ 5

 . ةباحصلا لاجر نم ريثك نمو « نيدلاب ةمطاف نم ملعأ اهنوك- 7

 ديرثلا لضفك ؛ ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف » : لاق دقو « هلل هللا لوسر ىلإ ءاسنلا بحأ اهنوك
 . 910« ءاعطلا رئاس ىلع

 بابسأو هقفلا للعك كلذ راصو ١ بولطملا ناك يبرعلا نبا ىري امك « تعمتجا اذإ ايازملا هذهو

 عمتجت ىتح مكحلا تبثي مل بابسألا ةلمج نم ببس وأ ةلعلا فاصوأ نم فصو لك درفنا اذإ اهنإف دوجولا
 فيكف ٠ ةيزملا عقت بقانملا هله نم ةدحاوبو . بابسألا فلتأت ىتح دوجولا نكي .ملو . فاصوألا

 يف سانلا اهيلع لوع يتلا ةلصخلا يهو )2  ةمطاف ةياذإب ىذأتي مالسلا هيلع يبنلا نوكو !؟ اهتلمجب

 لب . ةشئاع ةياذإ نم هلع يبنلا دنع ةمطافل ةياذإلا نإ لوقن الو . "7 ةشئاع كلذ يف اهكراشت  اهتبقنم

 . "9 ملعأ هللاو . ةشئاع لضف نيبتف ءاوس امه

 ذإ , "94 ةعفار ةضفاحم > : ىلاعت هلوق دنع هيلإ بهذ يذلا ليوأتلا كلذ هل برغتسي ام نأ الإ

 , 27 ةيآلا ىنعم نع هب جرخ ديعب ليوأت اذهو . « ةشئاعل ةعفار . ةمطافل ةضفاخ : يأ » : لاق

 : مهريغ ىلع ةباحصلا لضف : نماثلا بلطملا

 « تامركملا ىلإ قبسو « ةمألا هذهل صالخإو « قداص ناميإ نم ةباحصلا هب فصتي امل ًارظن
 براقي ال , هلل لوسرلا دعب قلخلا لضفأ مهنوك يف دحأ يرامي ال هنإف « مالسإلا ةضيب نع عافدو

 مهلقأ قحلي نأ ىلإ ليبس ال مهنع هللا يضر ةباحصلا ١ نإ هلوقب مزح نبا هيلع صن ام وهو . دحأ مهوأش
 . مهل هللا ةيكزتو « ينرق نورقلا ريخ ثيدح ىلع ًادامتعا 2777 (« ضرالا لهأ نم دحأ ةجرد

 نم نإ ١ : ثيدحل ضرعت امدنع هرظن دعب ىلع لدي ةلأسملا يف هل ليصفت ىلإ يبرعلا نبا راشأ امنيب
 نودجتت مكنأل , مكنم لب : لاقف . مهنم لب : اولاقف . مكنم نيسمخ رجأ اهيف لماعمل ربصلا ؛ مايأ مكئارو

 , 270 ("اناوعأ هيلع نودجي ال مهو . اًناوعأ ريخلا ىلع

 د فقرخلا
 . حايحبص : هيف لاق ك3 #7 2« حيحص نسح ثيدح : هيف لاقو ؟4" ١7 ىذمرتلا مماج (١5؟)
 - 5 . بيرق نسح ثيدح اله :لاقو 100-101 /17 يذمرتلا عماج 0
 1١/“7867-704. ةضراعل * يب نبا 025

 ٠ : ةيآ : ةعقاولاةروس (ه)
 . ديدش مالكب قيدصلا نب دمحأ خيشلا ىهف ملكت دقو .؟8ل/ /؟ راطعلا ةنؤج : قيدصلا نب دمحأ رظنا ()
 ا للا را ياا او _ 0 زج نبا (0
 نئسو « بيرغ ع : هيف لاقو « املا 184١/١١ يذمرتلا مماجو ١١7 ١ /؛ دواه يب نتس رظنا م

 0 9 . ( تيد نم ءزج وهو ) 541-486 /1 ةجام نيا

 لل



 تاءاسطعلاو تابلقتل تلا نم نورق : سشدنألا هم مم همم همم همس مم هم هم هم همس هم هم م دم هم هم هم تمس مم م ممم ممم ممم ماصخالا

 ءابهذ دحأ لثم موي لك مكدحأ قفنأ ولف , يباحصأ يل اوعد» : مالسلا هيلع هلوق عم !؟ نيدلا اودضعو
 !؟ ضراعتلا نم عون كلذ نيب نوكي الفأ .""'57 هفيصن الو , دحأ دم غلب ام

 ةباحصلا لامعأ نيب فالتخإلاو هباشتلا هجوأ نع ثحبي أدبو « نيثيدحلا ىلإ يبرعلا نبا رظن
 . مهريغو

 : ةباحصلا لامعأ نمف

 ديهمتو ؛ ةضيبلا ةيامح و راصمألا حاتتفاو « رانملا ةماقإو « نيدلا ديضعتو « مالسإلا سيسأت-١

 . ةلملا

 «هيف مهتاجرد تتوافت دقو « رشب هيف مهوأش غلبي الو « دحأ هيف مهينادي ال لمعلا نم عونلا اذهو

 يواست ىرحألابو « مهنم يهتنملاو ءيدتبملا يواست دعبلا لك دعبيو ءرخآو لوأو « قحالو قباس نمف
 100! مهدعب ءاج نم

 (1417: ثالث لحارم ىلع وهو : ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا-
 .لوألا يف ةكمب كلذو ريصنلا مادعنا ثيح بركلاو ءالبلا ةلاح : ىلوألا ةلحرملا *

 نكمتف « ةئيدملا ىلإ مالسلا هيلع لقتنا امل كلذو . ريصنلا دوجو ةلاح: ةيناثلا ةلحرملا *

 ةيلهاجلا يف امك ملاظملاو يصاعملا يف كلذ راص ىتح فعضلا ةلاح ةدوع : ةثلاثلا ةلحرملا
 . رفكلا يف ىلوألا

 امأ ؛ هدوجو ةلحرمو « ريصنلا مادعنا ةلحرم نيب وه امنإ لمعلا نم عونلا اذه يف ةياحصلا لضفو
 . لضفلا يف ءاوس مهلاح لثم يف ناك نم عم اهيف مهف  ةنيدملا يف  ةيناثلا ةلحرملا يف

 هنأكو « رثكأ لمعلا اذه لثم يف يباحصلا ىلع يباحصلا ريغ لضف نوكي « ةثلاثلا ةلحرملا يف امنيب

 ريصلا« مايأ مكئارو نم نإ :١ مالسلا هيلع لاق هيفو رمجلا ىلع ضباقلاك نوكيف رافكلا كنض يف شيعي
 . « مكنم نيسمخ رجأ اهيف لماعلل

 . (ظفللا يف فالتخا عم ) 5104 ح ١١4/5 دواد يبأ ننس :رظنا (519)
 8007/١-18. 5 ةضراعلاو: 71١/9 قآرقلا اكحأ : يبرعلا نبا رظنا )١10(

 6-15 « ةضراعلا : يبرعلا نبا 051(

 ماكو



 داع ا م حرم يق ا ص يبرسعلا نب ركب يسبأ دنع ليدعتلا

 صلخأ نم رجألا يف اهيف ةباحصلا يواسي هنإف ع نيدلا عورف نم انركذ ام ىوس لامعألا يقاب

 0 2 مهصالخإ

 نأ ىقبيف « هريغ نود صاخ تقو يف لمعلا نم ءزج يف وه امنإ ةلضافملا نأ حضتي ب اذهيو

 عامجإلاب مهل هللا دعو ذوفن تباث « مهتمامإ نقيتم « مهب عوطقم « 1
 . 2459 كلذ ىلع

 : ةباحصلا ةلادع : عساتلا بلطملا

 ناك اذإف . مهتايورم ىلإو مهيلإ نانئمطإلا ىدم ىلإ ساسألاب عجري ةباحصلا ةلادع نع مالكلا نإ

 ةاورلا يقاب لثم يباحصلا لهف « هطبضو هتلادع ةفرعمل هنع ثحبلا ىلإ جاتحي دنسلا يف دري نم عيمج

 ؟ هيكزي نم ىلإو « ثحبلا نم عونلا اذه ىلإ جاتحي

 : ةلأسملا يف ةيلاتلا ءارآلا سملي سرادلاو ؛ ركبم تقو ذنم رمألا اذه ريثأ دقل

 نبا حرص هبو . 2"؟© ةاورلا يقاب لثم مهتلادع نع ثحبلا ةرورض ىلإ بهذي : لوألا يأرلا

 . 145 ةبحصلا راطإ نع جرخ ةيصعم بكترا نم نأ ىلع ءانب « ناطقلا

 نأ لبق هلتق امنإ يشحوو « ةزمحل يشحو لئقب كلذل لثم هنأو ًاصوصخ ء فيعض لوق اذهو

 . هلبق ام بجي مالسإلاو « ملسي

 ىلع ةباحصلا يف نعطلا يف غلاب يذلا « ةلزتعملا نم ماظنلا ميهاربإ ًاضيأ بهذي يأرلا اذه ىلإو

 يف اهيلع لوع يتلا رابخالا نأ الإ "437 كلذ هنع يزارلا لقنو « ايتفلا ١ باتك يف هنع ظحاجلا هلقنام

 . اهقرط فعضل هاوعدل ةجح ضهنت ال ةيهاو هحيرجت

 كراشي مل نم الإ لدعب سيلف اهدعب امأ « ةئتفلا لبق الودع مهلك ةباحصلا ربتعي : يناثلا يأرلا

 , 141 ةلزتعملا نم ديبع نب ورمع لاق هبو . اهيف

 .الا١1/؟ نآرقلا ماكحأ : يبرعلا نبا (147)
 10/1 ل اوعلا : يبرعلا نبأ (74)
 76٠. : ص « ثيغملا حتف : يقارعلاو 4 ؟ ماكملالا : يف يدمآلا ءاكح (؟45)
 316 ا يناكوشلا : رظنا (؟40)
 زواجتي مل دوربو روصق هيف أدر ماظنلا ىلع يزارلا در دقو هما ا قر" جاةلوصسملا ا

 ١/. : ص « لوحفلا داشرإ : يناكوشلاو « 36٠ : ص « ثيغملا حئن : يقارعلا : 1 277

 نفل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نتورق 5 سلدنألا كك دا كامو كدب هاد كد نخاع كدرخ نق فك تان ءاماع ء 2 احا داو كك ع كاس اع ام

 ةهج نمو « ةلق اوناك اوكراشي مل نيذلاف « ةنسلل رادهإ كلذ يفو « ًاضيأ فيعض لوق اذهو

 يف اورحتي مل نيذلا نيخرؤملا نم كلذ يف ةفآلاو « هيوشتلا نم ريثكب تلقت ةعقاولا نإف «ىرخأ
 ةرصبلا يف مهعامتجا نأ دكأو « يلعو لمجلا لهأ نيب لاتقلا ةين دوجو مزح نبا ركنأ دقو . . مهتايورم

 « مهنم ىلاعت هللا قح ذخأ مهسفنأ ىلع نوفئاخلا عرستف «قحلا ةماقإو نامثع ةلتق يف رظنلل ناك امنإ

 ذإ مهسفنأ نع عافدلا ىلإ نيقيرفلا نم دحاو لك رطضا ىتح ةفيخ لاتقلا اوراثأف « ةميظع ًادادعأ اوناكو

 0 مهطلاخ دق فيسلا اوأر

 ترذن دق تناك ةشئاع نأ كلذ «ىهنلا ىلوأل ءافش هيف امب ةلأسملا هذه يبرعلا نبا حضو دقو

 نم مهجارخإل سانلا نيب حالصإلا ميدقت اهنم بلط مكحلا نبأ ناورم نأ الإ « ليحرلا تعمزأو «جحلا

 ١ حالصإلا يف اهتكرب اوجرو ء اهب سانلا قلعت نكلو « برحل اهجورخ نكي ملف « جحلا ىلع «ةنتفلا

 .فلخلا ىلإ تفقو اذإ اهنم ءايحتسإلا يف اوعمطو

 وأ فورعم وأ ةقدصي رمأ نم الإ مهاوجن نم ريثك يف ريخ الج : هلوق يف هللاب ةيدتقم تجرخف

 , "”7« امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو» : ىلاعت هلوقبو 2" ؛ 17« سانلا نيب حالصإ
 ىلإ مهضعب دمعف « ناقيرفلا ىنفي داك ىتح تانعاطم ترج نكلو . ةفاكلل باطخ حالصإلاب رمألاو

 ١ ةرصبلا ىلإ اهلمتحاف ةشئاع ركب يبأ نب دمحم كردأ « هينجل لمجلا طقس املف « هبقرعف لمجلا

 ةبيصم « ةدهتجم « ةيقت « ةرب « ةنيدملا ىلإ اهولصوأ ىتح اهب يلع نهنرق ةأرما نيثالث يف تجرخو
 , 51 تلوأت اميف

 ."8- 110 /ه ب نراقو 4١ /؟ ماكحالا : مزح نبا 2254(

 )١189( ةيآ ء ءاسنلا ةروس 0

 : ةيآ « تارجحلا ةروس ه0(

 . 100: /©ةارقلا ماكحأ يبرعلا نبا (161)
 رتاوتلاب تبث امل ةرباكم هنأل ١ « دودرم هالاق ام نأب امهيلع قلع امدنع درعا أو مزح الأرجح نبا دقن رظناو

 ا ا ل اذه ن ل وطقملا

 ريبحلا صيخشلت . ل كيئاسألا داربإ بيلي

 1 « هب نثري أل نع هاف نب من ل ريرج نبا ملس مل إف 15 نيحيؤملا نم ةقألا لهر ١ رعت يو

 وأ « هب قثوي ال نمع هلقنف دلا ن « حيحص ريغ هب اذإو « « لدعلا هلقني ء دهاشن اميف و « ةحبحص

 يعم اقم ها رظن أ« ماوس قينحلا ذأ نجح 0 هروصتف هيلع سبتلا وأ « رمأ نع لفغ

 ربخ ىلإ عجري ال رمألا نأو اص وصخ (« تعقو ىتل ةنتفلا لاح وه اذهو « اياوزلا ةيقب نم هيلإ رظنلا نع لغو

 ةجح يف دراولا فالتخالا كلذك « ةقيقحلا هنأ ٌدقتعاو . ىأر ام بسح لقني لك ءاعقأو ىلإ نكلو « عومسم

3 

 فلاخخ اذإ انه دحاولا ربخ نإ لاقي الو « ةلوبقم ةقثا ةدايزو « ملع ةدايز هيف يبرعلا نباو مزح نب هلت امو

 نيب راد امل ةدهاشمو عامس نع ردص دحاولا ربخو ؛ « ليوأت نع ردص اهربخ نأل ةع ةعامجلا ربخ مدقي «ةعامجلا

 . غلبأ ناكف ٠ ناورمو ةشئاع

1 



 ا ل ا يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 ةلزتعملا نم ةعامج تلاق هبو اًيلع لتاق نم الإ لودع ةباحصلا لك نأ ىلإ بهذي : كلاغلا يأرلا-

 . هقباسك اضيأ دودرم يأر اذهو .2101) ةعيشلاو

 وهو . مهتلادع نع ثحبلا ىلإ جاتحي ءالؤهف ةياور مهل تناك نإو مهتمزالم تلق نم نيبو 5 مهتلادع

 . 2577 يدرواملا لوق

 ىلإ كلذ دوعي نأ الإ ةقرفتلا هذهل ةيوق سسأ ىلع دمتعي ال هنال , (دج فيعض يأرلا اذه نأ الإ

 . ةلادعلاب طبتري ال اذهو 2 كئاوأو ءالؤه ملع اذهو

 نأل « اودرفنا اذإ ةداهشلاو ةياورلا يلوبقم ةنتفلا يف اولخد نيذلا ةباحصلا ربتعي : سماخلا يأرلا

 امهدحأ قسف ققحتل مهفلاخم عم مهنم كلذ لبقي الو « مهقسف يف انككش دقو « ةلادعلا مهيف لصالا

 يا

 يضر ]* : ىلاعت هلوق اهنم « هتايآ نم ديدع يف مهيف هللا ةداهش ضراعي هنأل تفاهتم مالك اذهو

 : دحأ مالك هيف لبقي ال هنع هللا يضر نمو , 60 «هللا بزح كلو « هنعاوضرو مهنع هللا

 فلسلا روهمج لوق وهو . هلوسرو هللا ةداهشي الودع ةباحصلا لك دعي : سداسلا يأرلا-

 هيلع هلوسر ءانثو , مهيلع لجو زع هللا ءانثب مهعيمج ةلادع تتبث 9 هنأ ربلا دبع نبا لاق .1*'2)فلخلاو

 لمكأ ليدعت الو . كلذ نم لضفأ ةيكزت الو. هترصنو هيبن ةبحصل هاضترا نمم لدعأ الو . مالسلا
0100 

 هنع طقسأو هنع يضر لجو زع هللا نأ انقيت نم لكو > « مهنع هللا يضرل اًضيأ مزح نبا لوق وهو

 هتلادع ىلع مئاقلا ناهربلا ةرورضب لدع وهف , ًائيش هيلع ددعن الأو , هنع ىضرن نأ انيلع ضرنف ؛ ةمالملا

 , 2940« اندنعو لجو زع هللا دنع نم

 , هنم ةباحصلا نع عفاد نم نسحأ دجنال اننإ ىتح « يبرعلا نبا هنع ليمي ال يذلا يأرلا وه اذهو
 تاقالتخا نم اهنأل 3 مهيلإ تهجو يتلا نعاطملا ىلع هيف در 2 « مصاوقلا نم مصاوعلا » ميقلا هباتك يف

 76٠. : ص « ثيغملا حتف : يقارعلا : رظنا (5051)
 )١6( ص « لوحفلا داشرإ : يئاكوشلا : رظنا : ١/7.

 :76١, ص « ثيغملا حتف يتاعا : رظنا (164)

 .؟1 : ةيآ , ةلداجملا ةروس )١66(
 70١. :ص « ثيفملا حتف : ىقارعلاو ء140١/-45١1 : « حالصلا نبأ ةمدقم : حالصلا نبا : رظنا 2)

 5 كيتا 5-6 . 0-5 ١/ باعيتسالا : ربلا دبع نبا (1610)
 .84 ١/ ماكحالا : مزح نبا (154)
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 000 ا ا ا 0 002020202ببببب

 (0"15كلذ ىلع عامجإلا داقعناب قلخلا لضفأ ةباحصلا دعي هنإف اذل .2"* ةبذكلاو ءابدالأو نييخيراتلا
 نبا رسبل ضرعت امل هلوق نم رهظي امك لودعلا قيرط نع عطاق ليلدب الإ مهيف مهدحأ لوق لبقي الف
 يغبني ال امم ًاريثك اوبسن « هيف سانلا ملكت دقو « نيلوقلا دحأ يف ُهلظ يبنلا عمس نمم وهو « "917 ةأطرأ

 ةئام دحأ هنأ امأ , نييعتلا ىلع لدعلا لقنب ءيش هيلع يدنع تبغي مل نآلا ىلإو ١ : يبرعلا نبا لاق . هيلإ

 لقنب هيلع تبثي ىتح ةباحصلا فرشو ةلادعلا ىلع لومحم وهو . اهترتق مهتباصأف ةنتفلا يف اوفرصت فلأ
 , 151( هعبترم طقسي نيعم ىنعم ودعلا

 يذلا كلذ وهو « يباحصلا ةلاهج مكح ؛ ةباحصلا ةلادع ةسارد ددصب نحنو هثحب انب ردجي اممو

 لهف « كلذ هبشأ ام وأ « « ةباحصلا دحأ لاق :  هنع هيوري اميف يعباتلا لوقي امنإو « همساب حرصي ال

 ةلاهجلا هذه نأ مأ ؟ وه نم فرعي ىتح ةلادعلاب هيلع مكحي ال ثيحب هيلع رثؤي يباحصلا مسأل ماهبإلا

 ؟ .رضتال

 :نييأر ىلإ كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 دجو هنأل « مزح نبا فقوم وهو « يباحصلا مسا ىلع صيصنتلا ةرورضب لوقي : لوألا يأرلا- ١
 نوك لامتحا عفري يباحصلا مسا نايبو « « ةباحصلا ١ مسا نوقحتسي ال نوقفانم مالسلا هيلع هدهع يف

 ةلص هل هنع يوارلا ناك اذإ الإ مهللا , "7 مهقافن تبث نمم هيف ريخ ال نمم هنوك وأ  هفرعي ال يوارلا
 (""4) . رضي ال لاحلا هذه يف « همسا نع هحاصفإ مدع نإف « ًالثم ةبارقلا ةقالعك « هب ةديطو

 نبا لوقي هبو « روهمجلا يأر وهو « رضت ال ةلاهجلا هذه رابتعا ىلإ بهذي : يناثلا يأرلا " 

 هللا لوسر باحصأ نم لجر انثدح١ : يعباتلا لاق اذإف « رضت ال يباحصلا ةلاهج نأ حرص ذإ « « يبرعلا

 ."59 مهيف ةلادعلا مدعل مهريغ يف كلذ زوجي الو « مهل ةلادعلا بوجو ىلع ةمألا تقفتا دقف « ؛ هلل

 . 407/1 و . . . "1/4/7 ( ةيمالكلا يبرعلا نب ركب يبأ 00 ررعلا نبا رظنأ (765)
 مصاوعلا : يبرعلا نبا (؟1.)
 : ةاطرأ يبأ مس او. 0 ا لاق نم : 0 ا 0 | ء ةرآطرأ ع نب رسب (11)

 07 يرام يشرق يل نب رماع ار نادال نر 5 0
 دوأاد هتبحص فلتخم دع

 : لاق ةيمأ أ نب 0 تعمس : يي ناس يفد ين «رحبلا يف هاا 8 7 0

 يا يف :يديألا عقال 37 هلال
 .(لوألا مسقلا ). 7814 تا: ا 7 ةباسألا

 . 7101/5 ةضراعلا : 00 605
 .”/ ماكحالا مزح نبا (559)

 00 0 مزح نبا (؟515)

 ى 6 ١ نبا (556)
 نب ركب وبأ ٠ ةلودلا هاروتكد لينل يتحورطأ عج يوصل اعلا يف 8 3

 . برغملا نا يالا ةيلكب_ةنوفس يبطل سال يف هدوهجو يبرعلا

 نما



 اا اا ا اس ا ا ا ا اح ااا ااا حاحا ااا حاحا ا اا اع احا اا يسبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 عجارملاو رداصملا

 :رداصملا

 : يلع نب يلع نسحلا وبأ . يدمآلا

 راد :توريب «ىلوألا ةعبطلا ءزوجعلا ميهاربإ :هشماوه بتك « ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 .م1986 /ها «15٠6 ةيملعلا بتكلا

 : ليعامسإ نب دمحم هللا ديع وبأ « يراخبلا

 .ما185 /ه17٠5١ « ةنسلا نامجرت ةرادإ: روهال؛ ةعبارلا ةعبطلا « ريغصلا خيراتلا ب

 خيشلا :ت.همايأو هننسو هن هللا لوسر رومأ نم رصتخملا دئسملا حيحصلا عماجلا َّ

 .(ت.د) ةيفلسلا ةبتكملا ءزاب نب زيزعلادبع

 : ينانكلا قحلا دبع نب نالسر نب رمع « ينيقلبلا
 «ئىطاشلا تنب نمحرلا دبع ةشئاع: تا(« (حالصلا نيا ةمدقم عم) حالطصالا نساحم

 .ماوم/4 2 بتكلا راد : ثوريب

 : يلع نب نسحلا نب دمحأ « يقهييلا

 .(ت.د) ءركفلا راد : توريب« ىربكلا نئسلا

 . (ت .د) يبرعلا باتكلا راد : توريب ( يدوحألا ةضراع عم ) يذمرتلا عماج

 : ينامثعلا دمحأ رفظ « يرناهتلا

 «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم : توريب «ةثلاثلا ةعبطلا « ةدغ وبأ : تءثيدحلا مولع يف دعاوق

 .ماوالا 17

 : يروباسيئلا يبضلا ميعن نب هيو دمح نب هللا دبع ني دمحم « مكاحلا

 قافآلا راد :توريب « ةعبارلا ةعبطلا « يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل :ت « ثيدحلا مولع ةفرعم
 .ما18 /ها١٠٠5  ةديدجلا

 اا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نمدنورق : سشلدنألا همم مم هم ممم هم همم همم همس همم همم هم مم همم هد م سم هم هدم

 :يرصملا ينالقسعلا ينانكلا دمحم نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش لضفلاوبأ «رجح نيأ

 تايلكلا ةبتكم :ةرهاقلا ىلوألا ةعبطلا .( باعيتسالا عم ) ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 .م19ا!٠ /ها٠94 ,ةيرهزألا

 . (تاءد)« يبرعلا باتكلا راد : توريب؛ ةعبرألا ةمثألا لاجر دئاوزب ةعفنملا ليجعت

 يناميلا مشاه هللا دبع :حيحصت « ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلت

 .م155 /ه7/85١ « ةرونملا ةئيدملا « يندملا

 . ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم : دنهلا «ىلوألا ةعبطلا « بيذهتلا بيذهت

 خيشلا :ت «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا حيحص حرشب يرابلا حتف

 .( ت .د) ةيفلسلا ةبتكملا « زاب نب زيزعلادبع

 :ىلوألا ةعبطلا « هضيوع دمحم دمحم حالص :ت ركفلا ةبخن حرشب رظنلا ةهزن

 .م19849١/ه1509 « ةيملعلا بتكلا راد :توريب

 : ضايرلا « ةيناثلا ةعبطلا «٠ ريمع يداه نب عيبر : ت « حالصلا نبا ىلع رجح نبا تكن

 .م194١/ / ١54٠8 « عيزوتلاو رشنلل ةيارلا راد

 دمحأ نب يلع دمحم وبأ « مزح نبا

 قافآلا راد : توريب « ةيناثلا ةعبطلا «سابع ناسحإ : ميدقت « ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 .م19417 /ها 507“ « ةديدجلا

 .ه١ا711/ «ةيبدألا ةعبطملا : رصم « ىلوألا ةعبطلا ؛ لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا

 .(ت .د) ةديدجلا قافآلا راد : توريب « يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل : ت « ىلحملا

 : ينابيشلا دمحأ ء لبنح نبا

 .فراعملا راد :رصم « ركاش دمحم دمحأ :ت ع دمحأ دئسم

 : يلع نب دمحأ ركب وبأ « بيطخل لا

 ةيوبنلا ةئسلا ءايحإ راد « يلغوأ بيطخ ديعس دمحم :ت « ثيدحلا باحصأ فرش

 .(ت..د)

 ا/ا١ا



 000 يبرسعلا نسب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 / ه1796١« ةيوبنلا ةنسلا ءايحإ راد «يراصنألا ليعامسإ :حيحصت « هقفتملاو هيقفلا -

 .ما100

 . (ت.د) « ةيملعلا ةبتكملا : ةرونملا ةنيدملا ؛ةياورلا ملع يف ةيافكلا 5

 : مارهب ني لضفلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ « يمرادلا

 .ه1759١ « لادتعالا ةعبطم : قشمد « يمرادلا نئس

 :ثعشألا نب ناميلس « دواد وبأ

 « دمحم ىفطصم ةعبطم : رصم « ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم : ةعجارم «دواد يبأ نئس

 . ما /ها5

 : نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ « يبهذلا

 . (ت.د) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب « ةعبارلا ةعبطلا ١ ظافحلا ةركذت -

 .(ت. د) رثع نيدلا رون : تع ءافعضلا يف ينغملا ب

 راد : توريب « يواجبلا دمحم يلع :ت ٠2 لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم

 .م115 /ه185١ ءةفرعملا

 :نيدلا رخف « يزارلا
 ةعماج تاعوبطم : ضايرلا «يناولعلا ضايف رباج هط : ت « ةقفلا لوصأ ملع يف لوصحملا
 .ما٠6 مهاد « ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 : لضفلا نب دمحم نب نيسحلا مساقلا وبأ يناهفصألا ٠ بغارلا

 . (ت.د) ةينميملا ةعبطملا :رصم  نأرقلا بيرغ يف تادرفملا

 : ىضترم دمحم « يدييزلا

 .(تا. د) ةايحلا ةبتكم :توريب « سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات

 : يفنحلا فسوي نب هللا دبع دمحم وبأ 2 يعليزلا

 .م191/17 /ه17917* , ةيمالسإلا ةبتكملا « ىل وألا ةعبطلا « ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن

 ا



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سئدنألا د02 ا و ام ان لاذ د داود كاع كدا دن 3 هند تنادي عمال 2 د2 خدك اع عب

 : يدقاولا بتاك دمحم « دعس نبا

 « ثديل ةعبط نع ةروصم « نشاك ةعبطم « نيتسرتس : حيحصت 15ج ىربكلا تاقبطلا

 . رصنلا ةسسؤم تاروشنم : نارهط

 : ميركلا دبع دعس وبأ « يناعمسلا

 .ماؤلا /ه١٠5١ «ةيملعلا بتكلاراد :ثوريب « ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ

 ء دعس فوؤرلا دبع هط :هطبض « ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ريسفت يف فنألا ضورلا

 . ماقال /ه1794١ «ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد : توريب

 : نمحرلا دبع نيدلا لالج « يطويسلا

 ركفلا راد : توريب ٠ فيطللا دبع باهولا دبع: ت « يوونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت

 .(تء.د)

 : سيردإ نب دمحم « يعفاشلا

 بتكلا راد : توريب «ىلوألا ةعبطلا « زيزعلا دبع دمحأ دمحم :ت « ثيدحلا فالتخا

 .م1985 /ه1555١ « ةيملعلا

 : دمحأ « قيدصلا نبأ

 ةثالث يف ناوطتب ةماعلا ةبتكملاب طوطخم « رابخألا رداونو دئاوفلا فرط يف راطعلا ةنؤج

 .4504 ؛ 854 « ملك1* : ماقرأ « ءازجأ

 : يروزرهشلا يدركلا ىسوم نب نامثع نب نمحرلا دبع نب نامثع « حالصلا نبا

 . م1914 /ه44١"1 « ةيملعلا بتكلا راد :توريب « ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا ةمدقم

 : ينيسحلا ليعامسإ نب دمحم « يناعنصلا

 ىلوألا ةعبطلا « ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم :ت . راظنألا حيقنت يناعمل راكفألا حيضوت

 .م19556 ةداعسلا :رصم

١ 



 000 ا يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 : يبطرقلا يرمنلا فسوي رمع وبأ « ريلا دبع نبا
 ةبتكم : ةرهاقلا «ىلوألا ةعبطلا «(ةباصإلا شماهب) باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا -

 .ما٠191 /ها9*٠11 « ةيرهزألا تايلكلا

 ءزجلا :فاقوألا ةرازو هترشن : طابرلا . ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا

 «ةيناثلا ةعبطلا « يركبلا ريبكلا دبع دمحمو « يولعلا دمحأ نب ىفطصم .ت ء«لوألا

 نيلماعلا ءاملعلا نم ةئيه هيلع فرشأ «ةثلاثلاةعبطلا « يناثلا ءزجلا.م1987 /ه

 .م1988 /ه458١ « ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازوب

 : لضفلا وبأ نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز « يقارعلا

 ٠ يبرعلا نبأ

 ةعبطلا « نامثع دمحم نمحرلا دبع: ت « حالصلا نبا ةمدقم حرش « حاضيإلاو دبيقتلا
 .م1959 /ه89١ .ركفلا راد :توريب «ةيناثلا

 « ةيناثلا ةعبطلا « ركاش دمحم دمحأ :ت « يقارعلل ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف

 .م19848 /ه ١14٠048 ءةنسلا ةبتكم : ةرهاقلا

 : يرفاعملا هللا دبع نب دمحم ركب وبأ

 .م19104 /ه195١ .ركفلا راد : توريب , يواجبلا دمحم ىلع : ت « نآرقلا ماكحأ

 « طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب عومجم نمض طوطخم « ىنسحلا ءامسألا يف ىصقألا دمألا
 .ق# : مقر

 . (ت . د ) يبرعلا باتكلا راد : توريب «٠ يذمرتلا حيحص حرشل يذوحألا ةضراع

 رادلا « ىلوألا ةعبطلا « بيطخلا نيدلا بحم :ث ءءزج يف مصاوقلا نم مصارعلا
 يبرعلا نب ركب يبأ ءارآ : عم ) « نيءزج يف .م1987١/ه1457١ « ةفرعملا راد : ءاضيبلا
 رشنلل ةينطولا ةكرشلا : رئازجلا « ةيناثلا ةعبطلا. يبلاط رامع:ت « ( ةيمالكلا
 .م١94١ «عيزوتلاو

 ثيدحلا راد : طابرلا « ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةنوقرم ةلاسر )© ليوأتلا نوناق
 .م 191/1 ءازجأ ةثالث يف « يريغص ىفطصم ذاتسالا اهب مدقت ؛(ةينسحلا
 « طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب ( دلجم يف ) طوطخم :سنأ نب كلام أطوم حرش يف سبقلا
 مولبد ليثل ةنوقرم ةلاسر ١) يلاليفلا نيز نسحلا هنم امسق ققح *.ج 10 :مقر

 7و١



 تاءاطعلاو تابلقتلا نمثدورق : سئدنألا دك وت كا دو ا نقد د ن2 تاكد د كد ءاذا تاق هد دعم

 ًالماك ةققحو «(ءازجأ ةثالث يف م984١ -/8 « ساف  بادآلا ةيلك  ايلعلا تاساردلا
 . ثحبلا ءانثأ يدي نيب نكي مل هقيقحت نأ الإ ميرك دلو هللادبع دمحم

 . ك 79571 : مقر طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب طوطخم « داقتعإلا يف طسوتملا -

 يف « ةيرئازجلا ةخسنلا « طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب مليفوركيم كلام أطوم ىلإ كلاسملا

 . ١557 : مقر «ءازجأ ةعبرأ

 فاقوألا ةرازو « يرغدملا يولعلا ريبكلا دبع :ت « ميركلا نآرقلا يف خوسنملاو خسانلا -

 .م1984 /ه ١5١4 « طايرلا « ةيمالسإلا نوؤشلاو

 : يكلاملا يرمعيلا « نوحرف نبا
 راد :ةرهاقلا« رونلا وبأ يدمحألا دمحم :تءبهذملا نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا
 .(ت .د) « ثارتلا

 : نيدلا لامج دمحم « يمساقلا

 « ةيملعلا بتكلا راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا « ثيدحلا حلطصم نونف نم ثيدحتلا دعاوق
 .ما 9109 /ه84

 : يراصنألا دمحأ نب دمحم « يبطرقلا
 .م1988 /ه048٠15١ « ةيملعلا بتكلا راد :توريب «ىلوألا ةعبطلا ٠ نآرقلا ماكحأل عماجلا

 : ركب يبأ نب دمحم هللا ديع وبأ ةيزوجلا ميق نبا

 راد : توريب « ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم : ث « نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعأ ٍِت

 . (ت . د) ركفلا

 .(ت. د) ثيدحلا راد : رصم « ءاودلاو ءادلا

 : ءاقبلا وبأ « يوفكلا

 .ها1(/١17 « ةرماعلا ةعابطلا راد : قالوب «ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا « تايلكلا

 : ينيوزقلا ديزي نب دمحم « ةجام نبا

 .(ت . د) ةيزاتلا ةعبطملا :رصم « ىلوألا ةعبطلا « (يدنسلا ةيشاج عم) ىفطصملا نئس

 ان



 هع هك هم هع دع م سم ماد مرفأ هم كام هع عام كاعزسإ م هام م ترم تطعيم امم هر دامب هام هذ مع م عع دع هج يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 : سنأ نب « كلام

 .(ت .د) ركفلا راد : توريب « ( كلاوحلا ريونت عم ) أطوملا

 : يريشقلا جاجحلا نب « ملسم
 حرش عم ) هلع هللا لوسر نع لدعلا نع لدعلا لقنب نئسلا نم رصتخملا حيحصلا دنسملا

 .ما1941/ /ه1+185/ « ملقلا راد: توريب « ىلوألا ةعبطلا «سيملا ليلخن هعجار « ( يوونلا

 : بيعش نب دمحأ « يئاسنلا

 «يدوعسملا دمحم نسح ةعجارم 2 ( يدنسلا ةيشاحو يطويسلا حرشب ) يئاسنلا نئس

 .(ت. د) رهزألاب ةيرصملا ةعبطملا : ةرهاقلا

 : يقشمدلا فرش نب يحي ايركز وبأ ٠ يوونلا
 ىلوألا ةعبطلا « ةضيوع لمحم لمحم : تاع ريذنلا ريشبلا نئس ةفرعمل ريسيتلاو بيرقتلا

 .ما و1 ها 855ا/ « ةيملعلا بتكلا راد :ثوريب

 : عجارملا

 : دمحأ نب يكملا « ةئيالقا

 تاساردلا مولبد لينل ةنوقرم ةلاسر «ةيثيدحلا تاساردلا يف هرثأو يسلدنألا مزح نبا -

 ددع «نيءزج يف غم1989-/4 « طابرلاب بادآلا ةيلك ةدامح قوراف فارشإ ءايلعلا

 .!ل:9٠ : تاحفصلا

 ٠« 4 ددع «رطق « ةمألا باتك« ىلوألا ةثالثلا نورقلا يف نيثدحملا دنع ةيميلعتلا مظنلا -

 . ١164 : تاحفصلا ددع« م991١ ةنسلا

 : قوراف « ةدامح

 «ةيناثلا ةعبطلا« ثيدحلا مولع يف ةيجهنم ةسارد 2 ليدعتلاو حرجلا يف يمالسإلا جهنملا

 ١984. /ه05٠5١  ةديدجلا فراعملا ةعبطم :طابرلا

 نها



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورسق : سلدنألا ١ 2-2-2-2 22200000222 جام اساسا نمسح اع هع حم

 : تالاقملا

 : دمحأ نب يكملا :ةئيالقا

 ةيلك اهتماقأ يتلا ةودنلا يف هب تمدقت ثحب « هتالاجم ءهتيعورشم « هترورض : داهتجإلا

 . 77 : تاحفصلا ددع « ما 49-9450 داهتجالا لوح شكارمب بادآلا

 « ربوتكأ « 185 ددع « ةيدوعسلا «لهنملا «نيثدحملا دنع حيرجتلاو ليدعتلا نازيم

 ١5. : تاحفصلا ددع ء م٠194 «ربمفون

 ااا





 : ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا حهنم

 هصئاصخو هتافص

 فيلأت
 يمورلا ناميلس نب نمحرلا دبع نب دهف : روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا 332100009000000

 : ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا حخهنم
 هصئاصخو هتافص

 (*”يمورلا ناميلس نب نمحرلا دبع نب دهف :روتكدلا

 ازكرم ريسفتلا يف مهجاتن لتحاو ركفلا ةداقوو نهذلا ءافصب اوزيمت ءاملعلا نم ددع سلدنألا يف

 ريسفتو « اههيجوتو تاءارقلا نع عافدلاب ةقيثو ةلص هلو وحنلا يف هنارقأ زب نايح- يبا ريسفتف ؛ امدقتم
 .خلإ ماكحألا تايآ يف ريسافتلا بتك رهشأ يبرعلا نبإو يبطرقلا

 «ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا لاجرل ةيجهنملا ةيصاخلل ةساردب ثحبلا اذهل فلؤملا دهم دقو

 عمج ىلإ فلؤملا قرطت مث « ميركلا نآرقلا ريسفت يف ةزيمم ةيصخشب تعتمت ةسردملا هذه نا كلذ

 ةينآرقلا ةيملعلا ةيصاخلا ىلإ لقتني مث ةيوغللاو ةيرثألاو ةيقفلاو ةيدقعلا ةسردملا هذه تايصاخ

 اريخأو لوزنلا بابسأب اهمامتهاو ميركلا نآرقلا يآب اهتيانعو خوسنملاو خسانلا هاجت اهجهنم سرديو

 . نآرقلا يف زاجعإلا

 1112 011151105 01 121 118111010 01: خل مخ1112لئ15 5130001

2012410001 01 

 8م
 ال 8ةطقل .١ مطل 1[ ةطتسقتت 21-1001

48518401 ) 

 فل فملدلسك م2ملنععل عمعدغ 5عاعداتمأم ذه هلل 26105 04 طسصتمس [ضما1علعع . طعون ةعع

 لتكاتمسعامتماطعل رلغط 5 ءدعع كعقمعمع5و 01 متصل ههل ؟لكتنمم ةمل طقلتتمسا اطتملتمع. "؟طعأت

 ؟مرلك ذص اطع 1610 04 ا هءدمتع مسصصستعماقتا' قع 2ه10 ذم طتعط ةواععتت ةمجمدع اطغ تنقلات

 ةعاعماتكام . 10ه طدرحتتم , 106 تقصم]اع , كتنصقمدعل طقك ككولم طزن طلع اععص ذماعتعمأ ذه

 1ةسقتقت ةنل طتع هطمسمأهدتمع 04 اطغ ءقصقع 02 1[؟هءومتع ةعطمماو هك ؟ععئاماتممك . "طع

 ةمصسعماقسس 01 هلك هرامطإب ةصل آه ةلفكصمأ ةعع 2عممابمعل 102 اطعتع اهامنعقأ ذص اطع

 1عمول مههعودعمععم 01 طع ؟آ9عاق 01 ءققعد " اطع ؟ءمئع5 05 ةل-فطتعمس " .

 ريوطتلا  ةيمالسإلا ةيبرتلا ةدحو ريدمو ضايرلاب نيملعملا ةيلك )0 ةينآرقلا تاساردلا مسق  كراشم ذاتسأ « ءاروتكد 2

 1 فراعملا ةرازو يوبرتلا

 ١م14



 د اال در كام انف وس سا مح دج حا مل نة طين ينمو ريسسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 1ع ةيتاطمو عافك 2 ةقعأ ةماعملسعاتمم ام طنق مهدمعع طرب ةددلرتتسع طع معاطولك ه2 اطع

 مامدععت5 هك اطع طرت عءاتعدل ةعطمما ه4, هل-فملمتسم , ؟طخعط ههزمزتذ 2 لتكانصءاتالع داقادك ذه ط6

 1610 01 ا[ هرومتع مددسعمامم . '!طغ عتاطم# ةلكم ةئتعسماف ام عةتلزن هلك طع كطقعةعاعءقاتعم

 01 اطنخ ةعطم0] ذص لعاقتلك ذص 20لئ65ه ام طع ددنلزب 02 اطع دعاماتكلع ءطقعة عاعتمانع 06 ع 10

 1مم 35 ةععرد وس اطغ ةعطمم] 04 ةل-فملقلادك' معو وعانال 6,
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ا ل 2 لال ناو ناو ند تاء ل2 252م2 كد عد اك يع كاد ع د 2م دع

 (*ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا

 ميقلا ترشتنا دقف « ةديقعلا يف احتف ناك امنإو ضرأل احتف سلدنألل نيملسملا حتف نكي مل

 هب موقي لمع لوأ ناك دقف اذل . اجاوفأ هللا نيد يف سائلا لخخدو دالبلا كلت يف ةيمالسولا ئدابملاو

 ناكف ناوريقلا ىنب نيح هيقيرفأ يف عفان نب ةبقع لعف امك دجسملا ءانب وه ةحوتفملا دالبلا يف نوملسملا

 يف ءارضخلا ةريزجلا يف دجسم ريصن نب ىسوم هماقأ ءيش لوأو :2' عماجلا اهيف هطخخ ءيش لوأ
 20 سلدنألا

 دجاسم لازت الو ةعماج ناك لب ميلعتلا قلحب ئلتمي ناك ذإ بسحف ةالصلل اًناكم دجسملا نكي ملو

 سلدنألا يف رمألا ناك كلذكو ناوريقلا عماجو « ةنوتيزلا عماجو « رهزألا عماجلاك كلذك ايقيرفأ يف

 يف مولعلا عيمج نوأرقي لب ملعلا بلط ىلع مهنيعت سرادم_يرقملا لوقي امك_سلدنألا لهأل سيلف
 , 29دجاسملا

 تئشناو بتكلا نئازخ ترشتناو اهتاقلح يف دجاسملا تعسوتو دهاعملاو سرادملا ترشتتا مث

 . ًاليوط اًنمز اهلك ابوروأ يف ملعلا ةرانم تناكف سلدنألا يف ىربكلا ندملا يف تاعماجعلا

 يف ةأشنلا راودأ اهضعب زواجت نا دعب ةيمالسإلا مولعلا هعم تلخد دالبلا كلت مالسإلا لحختد نيحو

 سابع نبا ةسردم) قرشملا يف ةروهشملا ريسفتلا سرادم نم نويسلدنألا دافتسا دقف « يبرعلا قرشملا

 امك (هنع هللا يضر  بعك نب يبأ ةسردمو «هنع هللا يضر  دوعسم نبا ةسردمو « امهنع هللا يضر -

 ناك اذهلو ٠ يرشخمزلاو يدرواملاو يربطلا ريسفتك قرشملا يف ةروهشملا ريسفتلا بتك نم اودافتسا

 . ةريبك ةناكم ةيسلدنألا ريسافتلل

 ةدالو ةأشن قرشملا يف هتأشنف « قرشملا يف هتأشن نع فلتخت سلدنألا يف ريسفتلا ةأشن نإف هيلعو

 . ةفاضإو يقلتف سلدنالا يف امأو « نيوكتو

 ىنعملا بيرقثو « لثملا برض امناو « باعيتسالاو ءاصقتسالا الو « لومشلاو ءافيتسالا ةساردلا هذهب دصقأ مل 4فز

 . ا 6 لاوطلا تادلجملا ىلإ جاتحمي كاذف
 )١( ناوريقلا لهأ ةفرعم يف ناميإلا ملاعم « غابدلا نمحرلا دبع ديز وبأ ١١: ٠١ .

 . 7" ١: «, قباسلا ردصملا (؟)

  6يرقملا «٠ بيطلا حفن . ١ : ١٠١6 .
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 ض000خ110111121212 2 ل ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 نم ةفئاط تلحرف سلدنألاو برغملاو قرشملا يف ريسفتلا ءاملع نيب لاحتراو لاصتا ثدح دقو

 ءالؤه نيب طلخ ثدحي ال ىتحو قرشملا ىلإ سلدنألا نم ءاملع لحر امك سلدنألا ىلإ برغملا
 : تافص ثالثي فصتا نم ةسردملا لاجر نم انربتعا دق انإف ءالؤهو

 ١ سلدنألا يف هتدالو نوكت نا .

 . هرغص يف لحري الف اهيف أشني نا - "

 . سلدنألا ضرأ ىلع ىلوألا هتفاقثو يلوألا هميلعت نوكي نا 33

 , اهجهنم مزتلاو اهئاملعب رثأتو اهتغبصب غبطصا نأ دعب سلدنألا نم لحري نأ كلذ دعب انمهي الو

 رحبلا ) هريسفت بتك اهيفو رصم ىلإ لحر م اهيف أشنو سلدنألا يف ىلوألا هتفاقث ىقلت نايحوبأف
 رصم يف راشتنا امهل ناكو ةفسالفلا ىلع عنشو ةيفوصلا براح لب ةيرصملا ةفاقثلاب رثأتي ملف (طيحملا

 جهنمل امزتلم هريسفت بتك هنكلو قرشملا ىلإ لحر مث سلدنألا يف أشن يبطرقلا اذكو ٠ كاذنيح
 انؤاملع لاق لوقيو سلدنألا ءاملعل ركذلا ريثك ناكو « يكلاملا هبهذم ىلع يقبو ةيسلدنألا ةسردملا

 ,(9 نييسلدنألا ينعي

 لحرو ناوريقلا يف أشن بلاط يبأ نب يكمف « ايسلدنأ سلدنألا ىلإ لحر نم دعن مل_اضيا-اذهلو
 جهنم اًفلاخم 2 دقن وأ بيقعت نود تايليئارسالا ركذي ناكف هريسفت اهيف بتكو سلدنألا ىلإ

 . ةيسلدنألا ةسردملا

 : اهمالعأ

 نإو 2” نيريثكلاب اوسيل مهف « ريسفتلا يف سلدنألا ةسردم مالعأ رصحن نأ عيطتسن ديدحتلا اذهبو

 : ةتس وأ ةسمخ مهرهشأو ةمدقملا يف اوناك

 دلخم نب يقب_١

 يبرعلا نب ركب وبا-؟
 ةيطع نبأ

 يبطرقلا هللا دبع وبا - 5

 . ٠١:١٠ ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا « هللا دبع رمع ديز (5)
 , 574 ص نآرقلا ريسفتو بلاط يبا نب يكم « تاحرف نسح دمحأ 2(

 أرسفم نينامثو ةتس 57١ ص ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا هتلاسر يف رمع نب ديز ركذ دف ةلقلاب اضيا اوسيلو (1)
 ثيح سلدنألا طوقس دنع مولعلا نم اهريغك تقرحأ وأ تعاض مهتافلؤم نأ الإ . زاجياب مهل مجرتو ايسلدنأ
 . يبيلصلا دقحلا تاقلح نم ةقلح يف بتكلا تقرحأو نيملسملل حباذملا تبكترا
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 تاءاطعلاو تابلغتلا نم نورق : سلدنألا ١.222 د دمع داتا دلت د تتحد نابع ننال م م كد

 يطانرغلا يبلكلا يّرج نبا 5
 نايح وبا

 ةلماك ائيلإ تلصو دقف ةيقبلا امأ . ةطوطخم لازت اال ةليلق قاروأ الإ هريسفت نم ائلصي ملف مهلوأ امأ

 دعاوق مسرو جهنملا ملاعم ديدحتل ةيافك مهريسافت نم انيلإ لصو اميفو « اهلك اهتعابط تمتو
 : مهريسافت انيلإ تلصو نيذلا ةسردملا هذه مالعأل اعيرس اًفيرعت ركذنسو ؛ةسردملا

 ١ (نآرقلا ماكحأ ) هريسفتو « يبرعلا ني ركب ويا :

 . ه 4784/8/57 سيمخلا ةليل ةيليبشأ

 غلب املو «ةبطرق ىلإ لقتنا مث تاءارقلا نقتأو اهيف مولعلا ركب وبا ىقلتو ةيليبشأ ءاهقف نم هوبا ناك
 ءاملعلا نم ددعي لصتاف ملعلا بلط يف ةلحر تناكو جحلا ىلإ هدلاو عم لحر هرمع نم ةرشع ةعباسلا

 مث هدلاو يفوت اهيفو ةيردنكسالا يف ماقأ هتدوع دنعو ةكمو دادغيو ماشلاو رصمو ةيدهملاو ةياجب يف

 . تاونس رشع هتلحر تقرغتساو ةيليبشأ ىلإ داع

 ترهظو هترهش تراط ىتح دجاسملا يف سوردلا يقلي أدبو ملعلا بالط هيلع لبقأ ةيليبشأ يفو

 يفوتو « اهيف سرّدو ةبطرق ىلإ لقتنا مث سيردتلاب همايق عم ةيليبشأ ءاضق ىلوتو « هذيمالت رثكو هتافلؤم
 . ه 057 ةنس

 داح ناك هنأ الإ اهرشن ىلع اصيرح مولعلا يف ارحبتم فراعملا يف امدقم ىلاعت هللا همحر ناكو

 تنأف# : لاق مث كلذ ىلع ةلثمأ  ىلاعت هللا همحر  يبهذلا ركذ دقو « يكلاملا هبهذمل ابصعتم ناسللا

 بصعتلا رهاوظ نم ةرهاظ هذهو , مهعابتأ عم الو ةمئألا عم ناسللا فع سيل لجرلا نأ ةلثمألا هذه نم ىرت

 . هبهلذم فالخ ديؤيو انايحأ فصني ناك هنأ الإ , "7 «يبهذملا

 : ريسفتلا يف هتقيرط

 ماكحألا تايآ ريسفت ىلع رصتقا ؛ يكلاملا بهذملا هيف مزتلاو يهقفلا ريسفتلا جهنم هيف كلس

 مث ىلوألا ةيآلا ًالئاق ةيآ ةيآ اهحرش يف ذخأي مث اهيف ماكحألا تايآ ددع ركذي مث ةروسلا ركذيف «ةيهقفلا

 . عضوم لئاسملا هذه يف اًنيبم ةدحاو ةدحاو ةيآلا لئاسم دروي مث ( ًالثم ) لئاسم عست اهيفو اهركذي

 . 404-400 :1 , نورسفملاو ريسفتلا  يبهذلا نيسح دمحم (؟)

 1/قه



 ةمتاك مك دلو متل 2 22245 222 دج 2-2255 2 ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 اهيف ةدراولا تاءارقلا نيبيو « ددرو نإ اهلضف يف ثيداحألا ركذيو « دجو نإ هببسو هخيراتو اهلوزن

 هبهذم اًبلاغ حجريو مهتلدأو اهيف ءاملعلا لاوقأ ضرعيو اهماكحأ لصفي مث اهوحنو اهتغل نع ثدحتيو
 حرصيو هبهذم ريغ حجري ىرخأ انايحأ هنأ الإ نيفلاخملا ىلع  انايحأ  هناسل ةدح عم يكلاملا
 , كلذب

 : (زيجولا ررحملا) هريسفتو « ةيطع نب قحلا دبع-"

 ه 54١ ةنس ةطانرغ يف دلو « يسلدنألا يطانرغلا ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع دمحم وبا : وهو
 قرشملا ىلإ لحر اًظفاح اًملاع هدلاو ناك دقف « لضفو ملع تيب وهو « هدلاو تيب يف ىبرتو اهيف أشنو

 « بدألاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا يف قبسلا بصق ىلع نيزئاحلا سلدنألا مالعأ دحأ ةيطع نباو
 سلدنألا يف (ةقرْوُل ) يف ىلاعت هللا همحر يفوتو .2"”ريسفنلا ملع يف فنص نم لجأ نم نايح وبا هدع
 .ه041 ةنس

 - ةريسفت

 : ىلاعت هللا همحر يطانرغلا يّرج نبا هنع لاق ( زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا ) وهو
 اهبذهف هلبق ناك نم فيلآت ىلع علطا هنإف  اهلدعأو فيلآتلا نسحأ ريسفتلا يف هباتكف ةيطع نبأ امأو"ا
 - نايح وبا نراقو )١'©2« « ةئسلا ىلع ظفاحم . رظنلا ددسم . ةرابعلا نسح كلذ عم وهو اهصخلو
 يرشخمزلا باتكو . صلخأو عمجأو لقنأ ةيطع نبا باتسكو» : لاقف فاشكلا نيبو هنيب  ىلاعت هللا همحر
 عبتأ هلاثمأو ةيطع نبأ ريسفتو ١ : لاقف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا امهنيب نراقو !00١ «صوغأو صخلأ
 نيققحملا لوق هنأ معزي ام ركذي » هنأب هفصو مث « يرشخمزلا ريسفت نم ةعدبلا نم ملسأو ةعامجلاو ةئسلل
 نإو مهلوصأ ةلزتعملا هب تررق ام سنج نم قرطب مهلوصأ اوررق نيذلا مالكلا لهأ نم ةفئاط مهب ينعي امنإو
 , ©9211 «ةلزتعملا نم ةنسلا ىلإ برقأ ناك

 سس ل ل ا أ | أتثت#آآتآ
 ماكخأ هريسفتو يليبشألا يكلاملا يبرعلا نبا « ينيشملا ىفطصم :رظناو ؛. « قباسلا عجرملا ًالثم رظنا (6)

 . ١9" ص « نآرقلا

 . 4:١ . طيحملا رحبلا « نايح وبأ 2
 .ا١ل:5 , ليزنتلا مولعل ليهستلا « يزج نبأ 222

 )١١( طيحملا رحبلا ء نايح وبأ . ١: ٠١ .
 . 5١ ص « ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم « ةيميت نبأ 000

 . 57٠١-587 ص . ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا ءرمع نب ديز :رظناو « اهدعبامو ١١4 ص « ةيطع نبأ جهنم « دياف . د :رظنا « نيثحابلا نم ددع اهنالطب تبثا ةلطاب ةمهت يهو لازتعالاب ةيطع نبأ مهتأ 2(

 امك



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا كب نا دش اجو اندم محم 20 2ع دال اواو اح س2 3-2 22 عج كج د امد

 : ريسفتلا يف هتقيرط

 نبا نع لقنيو « روثأملاب ريسفتلا نم دروي « ةلهس ةبذع ةرابعب اهرسفي مث هريسفت يف ةبآلا ركذي هنأ
 لاحب هيكحي ال فلسلا نع ريرج نبا هلقن ام  اريثك عدي هنأ الإ انايحأ لوقنملا شقانيو يربطلا ريرج
 ؛يبرعلا رعشلاب داهشتسالا نم رثكي وهو !١ ةيميت نبا لاق امك « نيققحملا لوق هنأ معزي ام ركذي امنإو
 ًاريثك ضرعتي و « ةيوحنلا ةعانصلاب اريثك متهيو ٠ يناعملا ضعب هيجوت دنع ةيبرعلا ةغللا ىلإ مكتحيو
 ,2190 ضعبب اهضعب رسفيو ةفلتخملا تاءارقلل

 اهرخآ ردصو ه ١46 ةنس هئازجأ ضعب تردصف هريسفت عبطب ةيبرغملا فاقوألا ةرازو تماق دقو

 . اريبك ادلجم رشع ةمسخ يف اهريمأ ةقفن ىلع رطق يف عبط امك ه ١517 ةنس

 : (نآرقلا ماكحأل عماجلا)٠ ةثو يبطرقلا هللا دبع وبا 2

 .اهاكاالا ةنس اهيف يفوتو رصم ىلإ لحرو ملعلا ىقلتو هدلوم خيرات فرعي

 هريسفت
 , تافللاو ٠ ريسفتلا نم اثكن نمضتب» : لاقف هريسفت  ىلاعت هللا همحر  يبطرقلا فصو

 لوزنو ماكحألا نم هركذن امل ةدهاش ةريثك ثيداحأو تالالضلاو غيزلا لهأ ىلع درلاو , تاءارقلاو ,بارعإلاو
 لاق نأ ىلإ «فلخلا نم مهعبت نمو فلسلا ليواقأب ٠ امهنم لكشأ ام اًئيبمو امهيناعم نيب اعماج تايآلا

 نم ريثك نع برضأو ... اهيفنصم ىلإ ثيداحألاو . اهيلئاق ىلإ لاوقألا ةفاضإ باتكلا اذه يف يطرشو»
 يآ نييبت كلذ نم تضتعاو ٠ نييبتلل هنع ىنغ الو هنم دبال ام الإ ٠ نيخرؤملا رابخأو ٠ نيرسفملا صصق
 نيمكح وأ امكح نمضتت ةبآ لك تنمضف , اهاضتقم ىلإ بلاطلا دشرتو اهانعم نع رفست لئاسمب ماكحألا
 نمضتت مل نإف ٠ مكحلاو بيرغلا ريسفتلاو , لوزنلا بابسأ نم هيلع يوتحت ام اهيف نيبن لئاسم داز امف
 , 370(باتكلا رخآ ىلإ اذكه , لبوأتلاو ريسفتلا نم اهيف ام تركذ امكح

 تايآ عيمجل امنإو بسحف ماكحألا تايآل اريسفت سيل  ىلاعت هللا همحر  هريسفت نأ رهظي اذهبو
 ءارآلل ضرع نم هيف امل نراقملا هقفلا بتك نع ينغي داك ًاليصفت ماكحألا تايآ ىلوأ ناك نإو نآرقلا
 . ةلدألل قوسو ةيهقفلا

 . 5١ ص ء«ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم « ةيميت نبا )١5(
 .؟١:٠١1 « نورسفملاو ريسفتلا ٠ يبهذلا نيسح دمحم 20360(
 3": , نآرقلا ماكحال عماجلا « يبطرقلا 5

 اما/



 د تالا كج كل د ماد + داود فدل قتل ناد اجاطإا تامل دو كوع هند ج0 اه كك اق م داو مق ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 دقتني ناك لب هلئاق ناك اَيأ هباوص ىريام حجري لب هل بصعتي مل هنأ الإ يكلاملا بهذملا مزتلا دقو

 . هيلع دريو مهنع عفاديو هيفلاخم نم يبرعلا نبا فقوم

 : ( ليزنتلا مولعل ليهستلا ) هريسفتو ٠ يبلكلا يّرج نبا -

 أشنو ةطانرغ يف ه 591 ةنس دلو « يطانرغلا يبلكلا يّزج نب دمحأ نب دمحم مساقلا وبا : وه
 ةَظَقَح ثيدحو 2 بدأو 2٠ تاءارقو ٠ لوصأو ٠ هقفو ةيبرع نم نوئف يف اكراشم» :يرقملا هنع لاق اهب

 لتق 2١ « ةرضاحملا عتمم سلجملا نسح ؛ ةنازخلا يكولم , بتكلل ةعاّمج . لاوقألل اًبعوتسم . ريسفتلل
 . ها/١54 ةنس شيجلا ضرحي وهو فيرط ةكرعم يف  ىلاعت هللا همحر-

 ٠ هريسفت

 هتمدقم يف كلذ ىلإ راشأ ىلاعت هللا همحر فلؤملا نا لب ةزيجولا ريسافتلا نم ريسفتلا اذه دعي
 2340 لل

 : دئاوف عبرأ نمضتت دصاقم ةعبرأ اهنأب ريسفتلا اذه فيلأت نم هدصاقم - ىلاعت هللا همحر -نبي دقو
 . نيبغارلا ىلع اًبيرقتو نيبلاطلا ىلع ًاليهست مجحلا ريغص باتك يف ملعلا نم ريثك عمج : ىلوألا
 . ةبيرغ دئاوفو « ةبيجع تكن ركذ : ةيناثلا
 . تالكشملا حاضيا : ةثلاثلا
 . حوجرملا نم حجارلا زبيمتو « حيحصلاو اهنم ميقسلا نيرسفملا لاوقأ قيقحت : ةعبارلا

 ةحص ةلقب كلذ للعو ًاليلق الإ اهباحصأ ىلإ لاوقألا بسني ال هنأب لاوقألا لقن يف هجهنم نيب مث
 ةراشإ يهف دحأ نع هلوق ةياكح نود ًالوق ركذ اذإو . مهيلإ اهتبسن يف نيلقانلا فالتخا وأ مهيلإ اهدانسإ
 هركذ امبرو باتكلل اهيزنت هركذي مل نالطبلاو طوقسلا ةياغ يف لوقلا ناك اذإو « هنع هاضرو هل هدلقت ىلإ

 . 3 ؟هنم ريذحتلل

 : (طيحملا رحيلا) هريسفتو « نايح وبا 6

 ةطانرغ يف دلو « يسلدنألا يطانرغلا نايح نب فسوي نب يلع نب فسوي نب دمحم نايح وبأ : وه

 نع لخأو رصم ىلإ مئ ايقيرفأو سلدنألا يف لقنت مث اهشويش نع مولعلا ىقلتو اهيف أشنو ء ه 0 5 ةنس

 . 59:8 « بيطلا حفن « يرقملا (1)

 )١4( ؛ ليهستلا « يزج نبا ١ : ؟ .

 )( قباسلا مجرملا . ١:ةه.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 11 1 1 2

 يفوتو (200 .« رايستلا اصع رصم يف تيقلأ ىتح دلب ىلإ دلب نم لحترأو ١ هتالحر نع لاق « اهئاملع

 , هثدحمو « هرسفمو ٠ هيوشلو ؛ هرصع يوحث ) : يدوادلا هنع لاق . ها/565 ةنس  ىلاعت هللا همحر اهيف

 4 (1!يببدأو « هخرؤومو « هئرقمو

 :ريسفتلا يف هتقيرط

 اهرسفأ ىتلا ةبآلا تادرفم ىلع مالكلاب ًالوأ ئدتبا ينأ :١ هلوقب هريسفت يف هتقيرط نايح وبا نّيب دقو
 يف عرشأ مث .. بيكرتلا لبق ةظفللا كلتل يتلا ةيوحنلا ماكحألاو ةغللا نم هيلإ جاتحي اميف ةظفل ةظفل

 اهيف انشاح اهلبق امب اهطابتراو اهتبسانمو اهخسنو ببس اهل ناك اذإ اهلوزن ببس اركاذ ةيآلا ريسفت
 اهيناعم مهف يف فلخلاو فلسلا ليواقأ ًالقان ةيبرعلا ملع يف كلذ هيجوت ًاركاذ اهلمعتسمو اهذاش تاءارقلا

 ىلع ةلاوحلا اهنم ريثك يف ركذأ لب ةيآ يف الو ةلمج يف الو قبس ظفل يف مالكلا رركا ال ينأ ادهتجم ..
 ماكحألا يف مهريغو ةعبرألا ءاهقفلا ليواقأ القان ةيآلا وأ ةلمجلا وأ ةظفللا كلت ىلع هيف ملكت ىذلا عضوملا
 نع بارعالا يف اًبكنم .. هقفلا بتك يف يتلا لئالدلا ىلع ًاليحم ينآرقلا ظفللاب قلعت هيف امم ةيعرشلا

 تايآلا رخآ عبتا مث عيدبلاو نايبلا ملع نم اهيف اوركذ امب مالكلا متخا مث . اهنع نآرقلا هزنت يتلا هوجولا

 اهعم رجني دقو .. اهلمج اصخلم يناعملا كلت نم هراتخا ام ىلع تايآلا كلت نومضم هب حرشا روثنم مالكب

 لولدمل هبسانم ضعب هيف امم ةيفوصلا مالك نم ءيشب تمملأ امبرو .. ريسفتلا يف مدقتت مل ناعم ركذ

 . "9 «ةينطابلا نيدحلملا لاوقأ تكرتو ظافلألا اهنولمحي يتلا مهيتاعمو مهليواقأ نم اريثك تبنجتو ظفللا

 - قحب  نومسري مهو مهريسافت انيلإ تلصو نيذلا سلدنألا يرسفم رهشأ مه ةسمخلا ءالؤه

 نيرسفملا نيب ةرادصلا ناكم تلثحا لب اهصئاصتخخو اهتغبص و اهجهنم . اهل ةلقتسم ريسفتلل ةسردم ملاعم

 اهنع عافدلاو ةيتآرقلا تاءارقلا ضرع يف ريسافتلا لضفا نم نايح يبا ريسفتف . برغملاو قرشملا يف

 ماكحألا تايآ ريسافت رهشاو لضفا يبطرقلاو يبرعلا نبا ريسفتو «٠ يسلدنأ ريسفت وهو اههيجوتو
 ءاملعلا هيلع ىتثاو اهلضفاو ريسافتلا ريخ نم ةيطع نبا ريسفتو « نايسلدنأ امهو اذه انموي ىتح ةيئآرقلا

 . يسلدنأ وهو اًئيدحو اميدق

 ال اًمطق عطقأ ىذلا باتكلا وهف» مزح نبا هنع لاق دلخم نب يقب ريسفت وهو انيلإ لصي مل ام ىتح

 و هريغ الو يربطلا ريرج نب دمحم ريسفت الو هلثم ريسفت مالسإلا يف فلؤي مل هنأ , هيف ينثتسا

 . 585 :" « نيرسفملا تاقبط « يدوادلا )0021

 .6 5:١ « هريسفت ةمدقم نم فرصتب هتلقن 0020

 . 1:7  ظافحلا ةركذت « يبهذلا « 5+ « بيطلا حفث ١ يرقملا )0

101 



 00000 ]0006 ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 نإو ايازمب زيمتت ريسفتلل ةصاخ ةسردم ملاعم قحب مسري سلدنألا ريسافت نم انركذ ام نإ انلق

 صاخ جهنمل ةقداص ةروص يطعي صئاصخلا هذه عومجم نكل ىرخأ سرادم اهضعب يف اهعم تكرتشا

 اًبلق لكشي هنأو ةيمالسإلا ةمألا يف هريثأتو هرثأتو هتلزنمو ةيمالسإلا دالبلا نم ءزجلا اذه ةناكم نع ىبني
 حجني لهف هعطقل اوبأدو هرتبل اوعسف هتيمهأ ءادعألا كردأ ةيمالسإلا ةلودلا نبيارش نم اًنايرشو اضبان

 . هلصو يف اموي بطلا

 يرثألا جهنملا

  ةياحصلا لاوقأب مث هللط لوسرلا لاوقأبو نآرقلاب نآرقلا ريسفت وه ريسفتلا عاونأ لضفأ نأ كش اال

 . روثأملاب ريسفتلاب ىمسي ام وه اذهو  مهنع هللا يضر

 مهدامتعا نأ الإ هلضف اوفرعو هتلزنم هولزنأو روثأملاب ريسفتلا ةيسلدنألا ةسردملا لاجر دمتعا دقو
 ربدتملا حقنملا لقن نولقني اوناك لب ٠ حبجرتلاو ةنزاوملاو ركفتلاو رظنلا نم ولخي الآ ًالمع نكي مل هل
 هضارغأ نايبو هدصاقم ديدحتو هتايآ ريسفت يف ةدمعلا هسفن نآرقلا اولعج دقف « ركفتملا لمأتملا
 صاخ مامتها اذه نع جتن لب ةيدقعلا اياضقلاو ةيهقفلا لئاسملاو ةيعرشلا ماكحألا نايب يف هيلإ اوعجرو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب دريس امك اهب ةيانعلاو تاءارقلاب

 ةسردملا تعمج لب كلذ ةيمهأو ةصاخ يوبنلا ريسفتلاو ةماع ثيدحلا ةناكم ةسردملا تكردأو
 نيبت ثيداحأ نم هلط هللا لوسر نع درو ام لك  نيثحابلا ضعب  لوقي امك اهريسفت يف ةيسلدنألا

 , 2720كلذ

 ريسفتلاو هقفلا بتك يف ثيدحلا ءيجي ام (ريثكو»  ىلاعت هللا همحر  يبطرقلا لوق نم مغرلا ىلعو
 نم حيحصلا فرعي ال ارئاح هل ةربخ ال نم ىقبيف ثيدحلا بتك ىلع علطا نم الإ هجرخأ نم فرعي ال اًمهبم

 مكيلإ تيقلأ دقلو :  يبرعلا نبا لوقو « '"”'؛مالسإلا ءاملع نم ريهاشملا تاقثلاو ٠ مالعألاو ةمئالا
 ةوعد نم مغرلا ىلعو « "7 « هدنس عصي ال امب ثيداحألا نم اولغتشت الأ سلجمو تقو لك يف يتيصو

 . 0١7 ص «ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا ءرمعديز (14)
 2:5: . نآرقلا ماكحأل ِ ١ يبطرقلا )0(

 , هل « نآرقلا م ٠ ١ يبرعلا نبا 33(
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 0 ا ا ا ل 0 0010202121بببب

 ال ام مهركذل نيرسفملا ضعبل نايح يبا داقتناو .""ةياورلاب ثيدحلا طبض ةرورض ىلإ يزج نبا
 . 240 ثيداحألا نم حصي

 لثمتو ًالماك اًمازتلا هب اومزتلي مل ةسردملا لاجر نأ الإ ليصأتلا اذهو ةوعدلا هذه نم مغرلا ىلع
 : روص عبرأ يف اذه

 بيقعتلا وأ اهيوارل ركذ وأ اهدنسل نايب نود اهريغو نئسلا نم ثيداحألا ضعب داريا : ىلوألا

 ثيداحألا نولقني « نك نايح وباو « 2007 يزج نباو 2 (29) ةيطع نباف . فعضلا وأ ةحصلاب اهيلع

 - يبرعلا نباو اًنايحأ "7 يبطرقلاو - ريثك فعضلا وأ ةحصلاب اهيلع بيقعتلا نود نئسلا نع
5 00 

 .© ارد

 ةسردملا ريسافت يف ةرهاظ ناك بولسألا اذهو دهاشلا عضوم ركذو ثيدحلا راصتخا : ةيناثلا

 . "*!ماقملا بساني ام وأ هنم دهاشلا عضوم نوركذي ثيح ةيسلدنألا

 نبا_اشاح ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا كلاسم نم ناك اضيا ىنعملاب ثيدحلا ةياور : ةثلاثلا

 . ""9يبرعلا نبا ىلع درو يبطرقلا هزاجأو .0*"2 يباحصلا ريغل كلذ زيجي ال ناك ىذلا  يبرعلا

 اًنايحأ نايب ريغ نم ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةياور يهو روصلا هذه رطخأ يهو : ةعبارلا
 ةئالث هركذ عكار وهو همتاخب  هنع هللا ىضر_ يلع قدصت ثيدحف « 27 ةليلق كلذ ناك نإو اهفعضل

 "4 «نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا 8 : ىلاعت هلوق ريسفت يف ةسردملا لاجر نم
 ةالصلا يف ليلقلا لمعلا زاوجك اماكحأ يبطرقلا هيلع ىنب لب يزج نباو يبطرقلاو ةيطع نبا : مه
 . 4 ”!ةيآلا لوزنل اًببس يزج نبا هدعو "9 عوطتلا ةقدص ىلع ةاكزلا مسا قالطإو

 ./ : ١ ١ ليهستلا « يزج نبا (7)

 . 6 : ١ « طيحملا رحيلا «نايح وبا (78)

 . ١١١ ص « ٍريسفتلا يف ةيطع نبا ججهنم « دياف باهولا دبع فرحا

 (٠ يربيزلا يلع ٠ ريسفتلا يف هجهنمو يزج نبا . ١:5" 2 .

 . ١19:7 « ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا « هللا دبعرمع ديز ("1)
 « ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا ءرمع ديز ؛ 197 ص « سلدن 0 0 ا

 . ١:0
 . ١1١ ؛ ١١ : ١79 ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا ءارمع ديز (3)
 يزج نبا رظناو ؛ ١58 ص « سلدنألا يف ريسفتلا ةسردم « ينيشملا ؛ 0488و 047 :17 قباسلا مجرملا (”5)

 1 ١٠5ا/ : ١ « ريسفتلا يف هجهنمو

 . 5:١ « نآرفلا اكحأ ١ يبرعلا نبا ه)

 . ١: 5١7 , نآرقلا ماكحأل عماجلا « يبطرقلا (77)
 .١79:1١”١ص ١ ريسفتلا يف ةيطع نبا جهنمو ؛ 577:7 « قباسلا مجرملا (990)

 . 66 ةي | نم : ةدئاملا ةروس مج

 . ١: 171١-3١1 , نآرقلا ماكحأل عماجللا « يبطرقلا (4)
 ) )5٠؛ ليزتتلا مولعل ليهستلا ء« يزج نبا ١: 3280 .
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 ا ا  يييم ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 يزج نبأ ريسفت نإ لب يوبنلا ثيدحلاب ريسفتلاو داهشتسالا ةرثك يفني ال تركذ ام نإف ىرت امكو
 ىلع صخش رصتقا ول 9 : نيثحابلا دحأ لاق امك « ثيدحلا نم ةورث ىلع يوتحي اًمجح اهرغصأ نم وهو
 ةيسلدنألا ةسردملا ةيانعب كئبني اذهو .2؟!!(ريسفتلاو ثيدحلا يملع يف ةميق ةلاسرب جرخل اهجيرخت
 . روثأملاب ريسفتلا دعاوق دحأ وهو ةنسلاب ريسفتلاب

 ةياورلا نم اورثكأو مهريغ لاوقأ ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا لاوقأ نومدقي ةسردملا لاجرو

 دقنلا نكي ملو « صيحمتلاو دقنلا لب قلطملا لوبقلا نكي مل اهنم مهفقوم نإف اذه عمو .مهنع

 اميف يباحصلا لوق نكي مل ام نتملا ىلإ هجتا امنإو ثيدحلا يف اولعف امك دنسلا ىلإ اهجتم صيحمتلاو

 درو اذإو « ؟؟ هدعاوقو ريسفتلا لوصأو ةماعلا عرشلا دعاوق ىلع هنوضرعيف لاجم هيف يأرلل سيل

 - ةباحصلا نم دحأل بسن اذإو « 2 هيلع اوهبنو هودر نيدحلملا ضارغأ نم ءيش ىلإ وحني ريسفت
 2449 حر ةسلستلا ةديقعلا فلاخي لوق  مهنع هللا يضر

 نبا نع عصي ال » ًالثم مهلوقب اًنايحأ يباحصلا ىلإ لوقلا ةبسن ةحص يفنب درلا نوكيو
 هلعلو» مهلوق وأ  امهنع هللا يضر سابع نبا ىلإ هتبسن ينعي 0( اندنع عصي ال انهو» وأ ني

 (؛4! يباحصلا سفنل رخآ لوق وأ رخآ يباحصل ناك ءاوس رخآ لوق حيجرتب نوكي اًنايحأو 47 « عصي ال

 . يأ 2 و 3 احص ريغل وأ

 هللا يضر سابع نبا ةسردم يهو ةكم يف ريسفتلا ةسردم ىلع لقنلا يف مهدامتعا رثكأ ناكو

 هللا يضر  بعك نب يبأ ةسردم مث قارعلا يف هنع هللا يضر دوعسم نبأ ةسردم ىلع مث  امهنع

 . ةنيدملا يف  هنع

 .: ١:١ . ريسفتلا يف هجهنمو يزج نبا « يريبزلا يلع 223(

 اولتاقف» : ىلاعت هلوق يف -امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور امل يزج نباو نايح يباو يبطرقلا در الثم رظنا 20
 دعب ةءارب ةروس تلزن ثيح لوزتلا خيرات ىلإ نيدنتسم هودرف « شيرق ءامعز مهنأ 1١١ : ةبوتلا « رفكلا ةمئا

 . شيرق ةفأش لاصئتسا
 ا ١١:١. « زيجولا ررحملا « ةيطع نبا (5)

 دعصي هيلإ") ىلاعت هلوق ريسفت يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور امل يزج نباو ةيطع نبا در ًالثم رظنا (45)
 . بيطلا ملكلا عفري يذلا وه بيطلا حلاصلا لمعلا نأب ٠١ : رطاف « هعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا

 :1- « ليهستلا ء« يزج نبا : رظناو ؛ 757:١ « زيجولا ررحملا « ةيطع نبا (205)

 . ١: ٠٠-01" , نآرقلا ماكحأ « يبرعلا نبا (55)
 . ١: 1١97 « طيحملا رحبلا ؛ نايح- وبا (50)

 . ١: 17٠١-77١ « زيجولا ررحملا « ةيطع نبا (54)

 .,. 6 , نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠ يبطرقلا : رظناو ء1م7 6:7 , قباسلا عجرملا 24(
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 5 0 اا 01

 اهنإف 7*2 اهدنع مدقملا وه ناك نإو يباحصلا لوقب دخألا بوجو ىرت ال ةسردملا تناك اذإو

 بتك نم لقنلا ةيسلدنألا ةسردملا دامتعا روثأملاب ىمسي ال ناك نإو روثأملاب ريسفتلاب ةلص هلاممو

 ةرهاظ حبصا ىتح مهريسافت يف كلذ رثك دقو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ عم اهداريإو ةقباسلا ريسفتلا

 . ةزيمم

 نباو يزارلاو يريشقلاو يدسلاو شاقنلاو يدرواملاو يرشخمزلاو يربطلا نع لقنلا اورثكاف

 نم مهنمف ءاوس دح ىلع ءالؤه نع مهلقن نكي ملو « مهريغو يودهملاو بلاط يبا نب يكمو بيقثلا
 لوبق يف ةدحاو ةجرد ىلع اضيا ءالؤه نكي ملو ًاليلق هنع مهلقن ناك نم مهنمو هنع لقنلا اورثكأ

 هلوق اودروأ نم مهنمو يأرلل ريدقتلا عم درلا وأ دقنلا وأ لوبقلا داريإ هريسفت اودروأ نم مهنمف «ريسفتلا

 ةسردملا ريسافت يف ةرهاظ برغملاو قرشملا يرسفم نع لقنلا ىقبيو هريسفت لاطبإو هيلع هيبنتلل
 . ةيسلدنألا

 ةسردملا لاجر نأب ريسافتلا هذه نع لقنلاو لاوقألا داريإب مهمامتها نيثحابلا ضعب للع دقو

 هوربتعا نيذلا ىتح أطخلل ةضرع وهف اذلو يأر درجم هنأو فوقوملا ليبق نم يباحصلا ريسفت اوربتعا

 مهضراعت ال يأر وهو هيف يأرلل لاجم ال اميف ناك اذإ يباحصلا لوقل عوفرملا مكح اولعج امنإ ةجح

 ةباحصلا لاوقأ نرق يف اسأب نوري ال ةيسلدنألا ةسردملا لاجر نإف اذه ررقت اذاو ىلوألا ةفئاطلا هيف

 . ”""اعيمج لاوقألا نيب نولضافيو نيرسفملا نم مهريغ لاوقأب نيعباتلاو

 سرادم لعج ريسفتلا اهنمو ةيعرشلا مولعلا يف سلدنألا نع ًالضف برغملل قرشملا قبس نأ ودبيو
 ةيانعلاو لوبقلاب ةققحملا ريسافتلاو «٠ ةصحمملا لاوقألاو هجئاتن يقلتل ةأيهم سلدنألا يف ريسفتلا

 ٍ . قباسلا نم قحاللا دافتسا ام اريثكو اهلضفب فارتعإلاو اهتيقبسأ نم ةدافتسالاو

 هب مهتيانعو روثأملاب ريسفتلاب ريسفتلا يف سلدنألا ةسردم مامتها انل رهظي عيرسلا ضرعلا اذهبو
 . صيحمتلاو دقنلاو ربدتلاو مهفلا دامتعا لب لقنلا دامتعا سيل هل مهدامتعاو

 هللا ءاش نإ نيلقتسم نيثحبمب تايليئارسإلا نمو تاءارقلا نم اهفقوم نع ثيدحلا درفأسو

 . امهيف ةسردملا فقوم ءالجو امهتيمهأل

 . 577 :؟ « ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا ءرمع ديز (00)

 . 174١-74 ص « ريسفتلا يف سلدنألا ةسردم ٠ ينيشملا ىفطصم (01)
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 ا ا ا م ريسسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 : يدقعلا جهنملا

 هاجتإ ةجيتن كلذو ةفالخلا راد نم اًبيرق أشنت اهنأ دجن ةيمالسإلا قرفلا ةأشن خيرات ءارقتسا دنع

 فالخلا ذختيو نيدلا ةغبصب هءارآ غبصيف ةلودلا ىلع وأ ةفيلخلا ىلع ءاضقلا هضرغ فلاخم يسايس

 . لازتعالاك ثادحألا ةعمعمو ةفالخلا راد نم اًبيرق أشني اضيا هنكلو كلذك

 نع ةديعب سلدنألا تناكف « قرفلاو بهاذملا هذه هلخدت مل سلدنألا مالسإلا لخد امنيحو

 . ريسيلا ررتلا الإ ةمادهلا تاوعدلاو ةلاضلا بهاذملا نم ةميلس « داحلإلا نع ةيثان ةفرحنملا تارايتلا

 اهيف ةيآ ريسفتل نوضرعي ال مهراكفأو ةلزتعملا ىلع ابرح سلدنألا يف ريسفتلا ةسردم تناك اذلو

 ريسفت ةناكم مهعنمي ملو مهيلع اوعنشو مهتلدأ اولطباو هوفشكو هونببو الإ فيرحت وأ ليوأت ةلزتعملل

 راكنإ دروي نايحابا نإ لب ةديقعلا لئاسم يف اهلاطبإو هثارآ در نم هب مهباجعاو مهتيانعو يرشخمزلا
 : اهيفو يرشخمزلا ىلع درلا يف اتايبأ لقنيو هيلع دري مث ةيؤرلل يرشخمزلا

 ةفصنملا يهف فارعألاةيآ ىف افصنم رظناف كيلع راسخلا بجو

 اهنمو

 (07) ةفصلا يفن نم روجهملا بهذملاب 2لقت مل كدقع مالسإلا يف حصول

 . هرفكي نأ داك دقف

 ةسردملا لاجر ناك لب اهفيز تفشكو اهدئاقع تلطبأ ثيح ةضفارلا نم ةسردملا فقوم ناك اذكو

 لاقو 0*2 «.. نآرقلا يف  ىلاعت هللا مهحبق  ةضفارلا نعط دقو» لوقي يبطرقلا اذهو ةضفارلا نوتقمي
 عضوم يف مهفصوو « «*؟) «لوقلا نم ناتهبو هللا ىلع ءارتفاو لطاب اذهو» مهتادقتعم دحأ نع ةيطع نبا
 . (*© ةلاهجلا لهأب رخآ

 اونيبو مهتاهبش اودرو ةسردملا لاجر اهدصر دقف ىرخألا ةلاضلا قرفلا نم مهفقوم ناك اذكو

 . "85 : ؛ , طيحملا رحبلا « نايح وبا 4فدق]

 ,.ةكؤ١« نآرقلا ماكحأل عماجلا )0 يبطرقلا 26م8

 . 5١١:8 2 زيجولا ررحملا ع« ةيلمع نبا (65)

 . 501 :2  قباسلا عجرملا (04)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا 4 ين ا تبا 2 حرك جاحد جان وتلا 2 م ح قدام ل رمل ناد د 2 عد ل

 لاق .. مهرفك يف كشالف ةيردقلا امأف»  ةسردملا لاجر دحأ وهو  يبرعلا نبا مهنع لاق ةيردقلاف
 هللا لاق دقل : لاقف ؟ ةيردقلا جوزت له كلام لثس دقو .. مهاضرم داعت الو مهاتوم ىلع ىلصي ال كلام

 , "0 [91؟١ : ةرقبلا] 14 مكيجعا ولو كرشم نم ريخ نمؤم دبعلو  :ىلاعت
 مويلابو هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو 9 : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع يبطرقلا مهيلع در ةيماركلاو

 لوق ناميإلا نإ اولاق ثيح ةيماركلا ىلع در اذه يفف» : لاقف « [ 8 : ةرقبلا 1« نينمؤمب مهامو رخالا
 عم لمعلا نم ةئسلاو نآرقلا هب قطن امل رظن كرتو دومجو روصق مهنم اذهو ... بلقلا دقتعي مل نإو ناسللاب
 ذوعنو قاقشلا نيعو قافنلا وه هباحصأو يناتسجسلا مارك نب دمحم هيلإ بهذ امف ... داقتعالاو لوقلا
 , 077«داقتعالا ءوسو نالذخلا نم هللاب

 مانصألا دابع نيبو مهنيب قرف ال ذإ مهريفكتب لوقلا حيحصلا» : مهنع يبطرقلا لاقف ةطمارقلا امأو

 . 4*2« دترا نمب لعفي امك اولتق الإو اوبات نإف نوباتتسيو روصلاو

 مهتألو ٠ هئم اوجرخو نيدلا نم اوقرم مهنأل مهنالخب دتعي الو ١ : يبطرقلا مهنع لاقف جراوخلا امأو
  اضيا  يبطرقلا لاقو 2" «مهلوقب دععي الو» : مهنع يزج نبا لاقو « 2” «ةعباثلا ةنسلل نوفلاخم
 قرافو نيملسملا ةعامج فلاخ نم (داعبإو (درط مهدشأو :  هللا نيد يف عدتبا وأ ريغ وأ لدب نم ركلي وهو

 . اهئاوهأ فانصأ ىلع ةلزتعملاو , اهلالض نيابت ىلع ضفاورلاو اهقرف فالتخا ىلع جراوخلاك مهليبس

 . ١١" «نوعدتبمو نولدبم مهلك ءالؤهف
 ءاغتبال دجسي هريغو ةبحم هلل دجسي صلخملا » ١ مهلوق يبرعلا نبا مهيلع در دقف ةيفوصلا امأو

 لسرم يبن هللا دبع امف ... طقاس ةيفوصلا ضرغو» لاقف «اهرك دجسي يذلا وهف ةنحم فشكل وأ ضوع

 ةيكملا حوتفلا يفوصلا يبرع نبإ بتك نايح وبأ فصو دقو « 27 « ةاجنلا بلط الإ لمكم يلو الو
 اورتست ةقدانز مهنأب ةيفوصلا ةالغ فصوو « 2" «لالضلا بتك نم# امهنأب امهريغو برغم ءاقنعو

 :لاق نأ ىلإ نطاب الو زغل الو هيف زمر ال نيبم يبرع ناسلب ءاج هللا باتكو مالسإلا ةلم ىلإ ءامتنإلاب
 فوصلا ىلإ يمتني ْنَم مالك نم تايآلا نم هرسفي ام رخآ يف ريبحتلاو ريرحتلا بحاص هركذ ام كلذكو»

 . 154 ١: . نآرقلا ماكحأ « يبرعلا نبا (06)
 .151:5 « نآرقلا ماكحأل عماجلا « يبطرقلا (010)
 . ١4 : 4 « قباسلا عجرملا (58)
 . 156:6 قباسلا عجرملا 29

 . 356: « ليزتتلا مولعل ليهستلا « يزرج نبا 000

 . /١151-158 : ؛ , نآرقلا ماكحأل عماجلا « يبطرقلا (11)
 . 1١94-1١99 :7 « نآرقلا ماكحأ « يبرعلا نبا (١1؟)
 . ١7/5 : 5 ؛ طيحملا رحبلا « نايح وبا 5
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 ا ا ريسسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 اننيد يف ةمالسلا ىلاعت هللا لأسن . دقتعي نأ نع ًالضف هتباتك لحي ال ام اهيفو قئاقحلا اهيمسيو

 . "؟!«انايندو اننيد ماوق هب امو اندئاقعو

 اذه نأ امك « قرفلاو بهاذملا هذه نم مهفقوم ىلإ تاراشإ وه امنإو مهفقوم وه هتركذ ام سيلو

 بهذملا ىلع اوناك امنإو ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ىلع تناك سلدنألا ةسردم نأ ينعي ال فقوملا

 يف ةدحاو ةجرد ىلع اوسيل مهو يزج نباك ضوفمو « ةيطع نباو يبطرقلاك لوؤم نيب ام يرعشألا
 .كلذ

 اًتوقمم ابصعت هل مهضعب بصعتو عورفلا يف كلام بهذم مهعابتا نيثحابلا ضعب مهيلع ذخأ دقو
 نم قلخ نتتفا دقو ١ يجركلا لاق امك هريغ رخآ اًبهذم هبهذمب نولدبتسيو لوصألا يف هنوفلاخي اذه عمو
 لحتنم ىلع رادلا ءوسو لاكنلاو لابولاب دوعت ةتلفو ٠ راعو ةبس هللاو هذهو ةيرعشألا بهاذمب ةيكلاملا

 ةيفقاولاو ةيردقلاو ةلزتعملاو ةيمهجلا مهريفكت نم هانيور ام مهبهذم نإف رابكلا ةمئألا ءالؤه بهذم
 , "9 «ةيظفللا مهريفكتو

 ركذ رذعتملا نم ذإ لامجالا ليبس ىلع وه امنإ قرفلا هذه نم ةسردملا فقوم نع هتلق يذلا اذهو
 نم مهداحآ نم نإف . مهداحآ نع سيلو ةسردملا نع ثيدحلاف « ةدح ىلع مهنم رسفم لك فقوم
 . اذكهو هريغ نم فالخلا رهظي يذلا تقولا يف ىرخأ يف قفاويو ةيحان يف فلاخي

 درجم هدنع وهف لمعلا فالخ ناميإلا نأ ىري نمم يزج نبا نإف لاثملا ليبس ىلعو
 8( يفوصلا ريسفتلاب رئأت هلو 0 ةيمأ ينب ىلع لماحتيو تيبلا لآ ىلإ يزج نبا ليميو ا ةيدصتلا

 يلو ال فازسلا ضفعب يف يرقلا ثا انهو رم امك مهئارآ ضعب مهيلع باع دقف اذه عمو
 . هانلق اميف

 : يهقفلا جهنملا

 نم لوأو « حتتفلا دعب سلدنألا يف دئاسلا بهذملا وه ىلاعت هللا همحر يعازوألا بهذم ناك
 اهنإو رصف مدل يشتم هنإ ليثو ' © يضازوالا باحيص] نم وهو يداننالا مالش نب ةعصخس هلخدأ

 ماشلا يف ارشتنم يعازوألا بهذم ناك دقف حيحصلا وه اذه لعلو "5" اهيف هرارقتسال سلدنألل بسن
 . رصم يف يعازوألا ناكو

 , 177"- 297" :2 «, طيحملا رحبلا ء نايح وبا (64)
 .١ا/ا/ 5 « ىواتفلا عومجم « ةيميت نبأ 0000

 . 7/١١١ « ليهستلا ء يزج نبا (0)
 . 2035:565٠ قباسلا د رملا (80)

 0 ؟ ء ريفا يف هجهتمو يزج نبأ < يريزلا ىلع فأقل
 . "14 ص سمتلملا ةيغب ١ يبضلا ؛؟14 ص٠ - ولج « يديمحلا 9(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-22-١ 2-2-2 ل ام مسلس ع

 دايز هلخدأ نم لوأ ناكو يعازوألا بهذم ىلع بلغو سئدنألا يكلاملا بهلذملا لخد مث

 هللا همحر_كلام مامإلاب باجعإلا ديدش ناكو ةفالخلا نمحرلا دبع نب ماشه ىلوت املو « "'”نوطبش
 سلدنألا يف ايضاق يلوي ال ناكو ءاضقلا ىبحي نب ىبحي ىلو دقو ١7" هعابتإ ىلع سانلا لمح  ىلاعت
 ةسايرلاب امهرمأ ءدب يف ارشتنا نابهذم ١ مزح نبا لاق اذلو « نييكلاملا الإ يلوي ال ناكو هتروشمب الإ
 ىلإ قرشملا ىصقأ نم هلبق نم ةاضقلا تناك فسوي وبا ءاضقلا يلو امل هنإف هفينح يبا بهذم ناطلسلاو

 نإف سلدنألاب اتدنع كلام بهذمو . هبهذمل نيبستنملاو هباحصأ الإ يلوي ال ناكف ةيقيرفأ لمع ىصقأ

 سلدنألا دالب راطقأ يف ضاق يلي ال ناكو ءاضقلا يف لوقلا لوبقم ناطلسلا دنع اًئيكم ناك ىيحي نب ىيحي

 . 2" «هبهذم ىلع ناك نمو هباحصأب الإ ريشي الو هرايتخاو هتروشمب الإ
 يف امأ» يسدقملا لاق ىتح  ىلاعت هللا همحر كلام بهذمل ةديدشلا ةيبصعلا هراشتنا ىوق اممو

 يعفاش وأ يفنح ىلع اورهظ نإف كلام أطومو ٠ هللا باتك الإ فرعن ال : نولوقي مهو كلام بهذمف سلدنألا

 يعفاشلا بهذم نوفرعي ال رصم ىلإ برغملا رئاسبو « هولتق امبر يعيش وأ يلزتعم ىلع اورشع نإو « هوفن
 نم , تكسا : لاقف يعفاشلا لوق تركذف ةلأسم يف مهضعب ركاذأ اًموي تنكو . كلامو ةفينح وبأ وه امنإ

 لغتشنو امهكرتنفأ .برغملا لهأل كلامو , قرشملا لهأل ةفينح وبأ : نيرحب اناك امتإ !! يعفاشلا وه
 , 9(: ةيقاسلاب

 نآرقلا نم رهاظلا ىلع سانلا لمحو يكلاملا بهذملا رجه فسوي نب بوقعي مكحلا ىلوت املو
 دعب يكلاملا هقفلا بتك قارحاب رمأ ىتح يكلاملا بهذملا دض هبصعت يف بوقعي غلابو ثيدحلاو
 اهنم ىتؤي ساف ةنيدمب ذئموي انأو اهنم تدهش دقلو» : يشكارملا لاق « ثيداحألاو تايآلا نم اهديرجت

 . "4) «رانلا اهيف قلطيو عضوتف لامحألاب

 بهذملا داك لب هنكمتو هراشتنا ةوق ىلع لدي امم يكلاملا بهذملا ىلع رثؤت مل ةنتفلا هذه نأ الإ

 قفو هقفلا يف هبتك فلأو هتمثأ نم امامإ راصو هقنتعا يسلدنألا مزح نبا نأ الول رثدني نأ يرهاظلا

 .هلوصأ

 سلدنألا ةسردم لاجر مزتلي نأ بجع الف سلدنألا يف يكلاملا بهذملا ةلزنم يه هذه تناك اذإو
 تامس نم نأ يل رهظيو هعورف اورشنيو هلوصأ اوطسبيو هدعاوق اوررقي نأو يكلاملا بهذملا ريسفت يف

 : مهجهنم

 « بيطلا حفن ٠ يرقملا ؛ 744 ص , سمتلملا ةيغب ٠ يبضلا ؛ ١١8 ص . سبتقملا ةولج . يديمحلا (70)

 . 75806 ١: « ةيسدنسلا للحلا انا 1)0387:(
 . 7١8:7 « بيطلا حفن ء يرقملا (/1)
 . . ةيسدتسلا للحلا « نالسرأ بيكش 027

 . 5٠٠ ص « برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا « يشكارملا دحاولا دبع (9/4)

١ 917/ 



 3 1 ا 1 1 ا اك طم ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 : ماكحألا تايآب الامجإ ةسردملا مامتها_١

 : امه ماكحألا تايآب ةسردملا ريسافت مهأ نم نيريسفت ةيانعب اذه لثمتيو

 ١ يبرعلا نبال : نآرقلا ماكحأ_ .

 ١" يبطرقلل : نآرقلا ماكحال عماجلا- .

 تايآ ددعو ةروسلا ركذي ناكف ضافأو كلذ يف عسوتو ةصاخ ماكحألا تايآ امهنم لوألا رسف دقو

 . ةلأسم لك ماكحأل ًالصفم ةيآ لك يف لئاسملا ددع ًاركاذ ةيآ ةيآ اهحرش يف ذخأي مث اهيف ماكحألا

 تايآ نايبب كلذ نع ضاعتساو نيخرؤملا رابخأو نيرسفملا صصق نم ريثك نع يناثلا ضرعأو
 اهريسفتب ىفتكا امكح نمضتت مل نإف . لئاسم رثكأو نيمكح وأ امكح ةيآ لك نمضف ماكحألا
 . هلك ريسفتلل اًناونع اهرايتخاب ماكحألا تايآب هتيانع رهظتو .""””ةلامجإ

 : هقفلاب ةسردملا مامته]-"

 نم ناك مهضعب نإ لب هقفلا يف اًوأش اوغلب مهنأ ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا لاجر رهظأ دقو

 نم اهطابنتسا يف ةعارب اورهظاو ةيهقفلا لئاسملا اوضرع دقف يبطرقلاو يبرعلا نباك ةيكلاملا ءاهقف رابك
 اًباطخ ىلاعت هلوق دنع ةتيملا دلجب عافتنالا ماكحأل ضرع ىتح كلذ يف فلكتو مهضعب غلاب لب تايآلا
 العن نوكت نأ لامتحاو . "7 6ىوط سدقملا داولاب كنإ كيلعن علخخاف » : مالسلا هيلع ىسومل
 ةقدو رظنلا لوط ىلع ًاليلد هيف نإف فلكت كلذ يف ناك نإو "7 !! اغبدت مل وأ اتغبد مالسلا هيلع ىسوم
 . يبطرقلاو يبرعلا نبا ةصاخ ةسردملا لاجر دنع ةرهاظ يهو طابنتسالا

 ءارآ نوضرعي اوناك ام اريثك لب يكلاملا بهذملا ىلع ةيهقفلا لئاسملل مهضرع رصتقي ملو
 اهنيب حبجرتلا ىلإ نودمعي مث بهاذملاو لاوقالا نيب نونراقيو كلذ يف نوعسوتيو ىرخألا بهاذملا

 . ةيهقف تاعوسوم ىلإ نوكت ام برقأ مهضعب ريسافت لعج امم

 : بصعتلا ةلأسم -'؟

 نمل هنأو سلدنألا يف ريسفتلا ةسردم لاجر دنع ةيبهذملا ةيبصعلا ىلإ نيثحابلا ضعب راشأ دقو
 بهذملل نيمزتلملا نم مه « معن « ةمهتلا هذه نم ءايربأ مهنأ  يبرعلا نبا ءانثتساب  لوقن نأ فاصنالا

 00 . نآرقلا ماكحأل عماجلا ١ يبطرقلا : رظنا (/6)

 ١ ةيآلا 0 هل ةروس 0عو7272:

 . ١١40 :“ , نآرقلا ماكحأ « يبرعلا نبا (0

1534 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا ت2 م 2 د ا تن جام جال ع د ل م ا ب ان ناك كد م ع جدد

 بصعتلا ديدش ناك دقف  هنع هللا افع  يبرعلا نبأ امأ « رخآ ءيش بصعتلاو ءيش مازتلالاو يكلاملا

 نبال اًضيا فاصنإلا نمو , "7 مهعابتا عم الو ةمئألا عم ناسللا فع نكي ملو "*”يكلاملا بهذملل

 يف أطخ وأ ةيملع ةلز لك لوبق ةجرد ىلإ لصي مل هنأ الإ هبهذمل ديدشلا هبصعت عم هنإ لوقن نأ يبرعلا

 هباحصأ لوق دنفيو ىرخأ اًنايحأ اهفلاخيو اًنايحأ اهديؤيو مهءارآ ضرعي ناك لب هباحصأ نم يأرلا

 . ىرخألا ةثالثلا بهاذملا انايحأ ديؤيو

 يبرعلا نبا ةرابع قوسي يبطرقلاك مهضعب ناك لب مهدتع بصعتلل رثأ الف ةسردملا لاجر ةيقب امأ

 مكل دبت نإ ءايشأ نع اولأست ال : ىلاعت هلوق ريسفت يفف *'” كلذ هيلع بيعيو هبصعت هيلع دريو
 عقت ىتح لزاونلا ةلئسأ ميرحت نيلفاغلا نم موق دقتعا : يبرعلا نبا لاق :٠ يبطرقلا لاق "4)1 . . .مكوست

 ناك امنإو حبق هيف نيلفاغلا نم موق دقتعا هلوق : تلق .. يبطرقلا لاق مث .. كلذك سيلو ةيآلا هذهب اًقلعت

 ةسردملا بيعي يذلاف "7 «هتداع ىلع ىرج هنكل لزاونلا ةلئسأ ميرحت ىلإ موق بهذ لوقي نأ هب ىلوألا

 . يبرعلا نبا ىلع هدودرو يبطرقلا فاصناي اهحدمي نأ هيلع يبرعلا نبا بصعتب

 ىتح وأ هلاوقأل مهدبيأتو هئارآل مهزاربإو يكلاملا بهذملل ةيسلدنألا ةسردملا لاجر مازتلا امأ

 بهاذملا ءاملع نأش اذه يف مهنأشف مهضعب دنع ىرخألا بهاذملل ريثك ضرعتلا نود اهيلع راصتقالا

 نع هوقلتو اهؤاملع هسردو هتتبتو يكلاملا بهذملا تمزتلا ةئيب يف اوشاع دقف اذه مهبيعي الو ىرخألا

 ناك دقف اذه عمو ملع دعب امنإو ضحم ديلقت نع سيل هنع ضارعإلا بجوي ام هيف اودجي ملو مهخياشم

 . ىرخألا بهاذملل دييأتو ليم يبرعلا نبا ىتح-_مهل

 : ماكحألا تايآ ريسفت يف مهنيب توافتلا- 5

 نبا رصتقا امئيبف احضاوو اًيلج ةسردملا لاجر نيب ماكحألا تايآ ريسفت يف توافتلا ناك دقو

 « فاصنا عم اهريسفت يف يبطرقلا ضافأو ؛ بصعت عم اريثك اهيف عسوتو ماكحألا تايآ ىلع يبرعلا

 مهريغو ةعبرألا ةمئألا لاوقأ داريا ىلع نايح وبا رصتقا دقف كلذ يف اوعسوتي مل ةسردملا لاجر ةيقب نإف
20 

 همكهتو هتيرخس ةعانشو هراقتحا ةدش يف هل هللا رفغهبصعت رهظي لب « ليلد ريغب يأرلا عابتا بصعتلاب ديرأ ال 000(

 ةرابعبو اردان الإ ةيكلاملا نم هفلاخي نميف اذه لثم لعفي الو « ىرخألا بهاذملا ءاملع نم هيأر فلاخي نمب

 . كلذ ىلع ةلثمأل ركذ هيفو 500-4655 ١: ؛نورسفملاو ريسفتلا « يبهذلا (/9)

 . هيفلاخم ىلع يبرعلا نبا تالمح نم يبطرقلا فقاومل نايب هيفو "457-55 :؟ , قباسلا .رملا (6)

 ) )4١ةيآلا : أ!ةروس ١١١ .
 . 77 :7 « يبطرقلا ريسفت (41)

141 



 عال سل اسس م د ع ماع مامن ا ماع م ماع ع م ماس ما ع مط مم م ل م ع مم م م م ريسسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جسهنم

 ةرهاظ اهيلع تايآلا ةلالد نوكت امدنع الإ ماكحألا نايبل ةيطع نبا ضرعتي ملو ةضافا وأ عسوت ريغ نم

 اهيف عسوتيو اهب ينتعي ناك نإو وهف يزج نبا امأو « ةيكلاملا يأر ركلب يفتكي ام ابلاغو 0” ةيلج

 . هريغل ةبسنلاب اعسوتم دعي ال وهف هريسفتل ةبسنلاب

 : ةيهقفلا بهاذملا نم مهفقوم

 نإف ةريبك ةيانع هب اونتعاو هنم اونكمتو هقفلا يف اوأش اوغلب دق ةيسلدنألا ةسردملا لاجر ناك اذإو

 ةلدألا طسبو ءاملعلا لاوقأ ءاصقتساو ىرخألا ةيهقفلا بمهاذملا ءارآ ضرع ىلإ مهي ىدأ كشالو اذه

قومو ةسردملا لاجر دنع ثحابملا هذه ءارقتسا دنعو 3 اهنيب حيجرتلاو اهتشقانمو اههيجوتو
 نم مهف

 : بهاذملا هذه نم نيفقوم مهل نأ رهظي ىرخألا بهاذملا ءارآ

 لوبقلا : لوألا فقوملا

 يعفاشلاو يفنحلا : يهو - يكلاملا مهبهذم ريغ  ةثالثلا ةيهقفلا بهاذملا نم مهفقوم وهو

 نإو يكلاملا بهذملا ىلع اًنايحأ اهحيجرتو اهتشقانمو مهتلدأو مهلاوقأ داريإو لوبقلا وهو « يلبنحلاو

 امو اهترقأو لوبقلاب ةمألا اهتقلت يتلا يه ةعبرألا بهاذملا هذهف كلذ يف بجع الو ًاليلق كلذ ناك

 جراوخلاو ةضفارلاك بهذمب عورفلا يف تلقتساف لوصألا يف تفرحنا ةقرفل نوكي ام ايلاغف اهاوس

 . مهريغو ةيضابالاو

 دعب مهمامتها رثكا نإف ءاوس دح ىلع بهاذملا هذه لاوقأل ةيسلدنألا ةسردملا داريإ نكي ملو

 . يلبنحلا مث يعفاشلا مث يفنحلا بهذملاب يكلاملا بهذملا

 نيبهذملا ةأشنل هتأشن قبسو 3 هعابتا ةرثكو 62 هراشتنا ببسب يفنحلا بهلذملاب مهمامتها لعلو

 تناكف برغملا يف (رشتنم يكلاملاو قرشملا يف ارشتنم يفنحلا بهذملا ناك دقو « يلبنحلاو يعفاشلا

 -ىلاعت هللا همحر  يعفاشلل ًالوق اهداريإ قبس ىتلا ةصقلا يف يسدقملا ركذ امل اذهلو « ةدايرلا امهل

 ١ برغملا لهأل كلامو « قرشملا لهأل ةفيئح وبا : نيرحب اناك امنإ !! يعفاشلا وه نم تكسا هل اولاق

 . 44) !! ةيقاسلاب لغتشنو امهكرتنفا

 نم هوقلتو يفنحلا بهذملا كانه اوسردو قرشملا ىلإ اولحر ةيكلاملا ءاملع نم اذدع نأ امك

 . يركفلا مهجاتنا يف هرثأ رهظف  ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبا باحصأ

 , "ا" ص ميركلا نآرقلا ريسفت يف ةيطع نبا جهنم « دياف باهولا دبع (8)

 . لالا : ١ « ةيسدنسلا للحلا « نالسرأ بيكش (84)

 "و



 تاءاطعلاو تابيلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-١ نا حسم نسم م حس تام ع حج سمسم هج

 هيف اوعسوتو مهيهذم قفو ماكحألا تايآ ريسفت يف ابك اوفلأ فانحألا ءاملعلا نأ اذه ىلع دز
 . صاصجلاك هعورفو هلوصأ اوطسبو

 هئاملع فيلأت نع ًالضف هراشتناو يلبنحلا بهذملل هتأشن قبسل نوكي دقف يعفاشلا بعهلملا امأو
 دنع مهئارآ ىلع لوصحلا برق اًبيس ناك اذه لك « يعفاشلا بهذملا قفو ماكحألا تايآ ريسفت يف ابتك
 . اهداريإ مث نمو ةيهقفلا لاوقألل ةسردملا لاجر ةشقانم

 ىلإ كلذ ببس عجريو ةفيعض هب مهتلصو ًاليلق هئاملع لاوقأل مهداريإ ناكف يلبنحلا بهذملا امأ
 :رومأ

 . اهيقف هنم رهشأ اًنَدَحم ناك_ىلاعت هللا همحر  دمحأ مامإلا نأ : لوألا

 , 480 سلدنألاو برغملا يف ةصاخ ميلاقألا ةفاك يف اًمساو راشتنا رشتتي مل يهقفلا هبهذم نأ : يناثلا
 ًالضف يعفاشلاو يفنحلا بهذملاك ماكحألا تايأ ريسفت يف ةلقتسم اًبتك ةلباتحلا فيلأت مدع : ثلاثلا

 . يكلاملا نع

 . يلبنحلا هقفلا رداصم تاهمأ فيلأت رخأت : عبارلا

 : انايحأ اهيلإ نوريشيو ةلبانحلا لاوقأ نودروي ةسردملا لاجر ناك دقف هلك اذه عمو

 راكنإلاو ضفرلا فقوم : ىناثلا فقوملا

 هله ةسردملا لاجر ضفر دقف 2 جراوخلاو 6 ةضفارلا ةعيشلاو ةيرهاظلا عم فقوملا اذه ناكو

 . لاطيإلاو راكنإلاو درلا ليبس ىلع الإ اًبلاغ مهلاوقأ اودروي ملو ةثالثلا بهاذملا

 مزح نبا نعو ةماع ةيرهاظلا نع لوقي يبرعلا نبا اذهف "77 يرهاظلا بهذملا ةسردملا تضفر
 برغملا هب ألم دق رهاظلاب لوقلا تدجو تدع املف نطابلاب لوقلا يتلحر يف تيقل ةعدب لوأ تناكو» ةصاخ
 علخ مث دواد ىلإ بستنا مث يعفاشلا بهذمب قلعتو أشن , مزح نباب فرعي ةيليبشأ ةيداب يف ناك فيخس
 سيل ام هللا نيد ىلإ بسنيو , عرشيو مكحيو ٠ عقريو عضي , ةمألا مامإ هنأ معزو هسفنب لقتساو لكلا

 () همهفت مل مالكب تملكتو اهل تسيل ةبترم ىلع تروست ةفيخس ةمأ» اهنأ ةيرهاظلا نع لاقو ديف

 . 716:1.« ريسفلا يق هجهنمو يزج نبا « يريزلا يلع (1)
 . 544:؟ ٠ ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا « هللا دبع رمع ديز (87)
 . ١١15١011١59 : « ظافحلا ةركذت « يبهذلا (410)
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 ني دال ا ل يال يا الئ ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 , 890 «هفالخ عارن مل انإف دواد امأو ١ دواد نع لاقو 20..

 (؟10هليلد لبقي الو هتجح يضتري الو ةياراقريو 7 يرهاظلا دواد بهذم يضنري ال ةيطع نبأو

 , 239 ةمألا يأرل فلاخمو أطخو ءيدر يأ 51” فل هيأر نأ ىريو

 مهلوق قفاو اذإو 4” برعلا مالكب لهجلاب مهفصيو فنعب ةيرهاظلا ىلع دري انايحأ يزج نبا ناكو
 نم ةدعف رفس ىلعوأ اضيرم مكنم ناك نمف آل : ىلاعت هلوق يفف ةيكلاملا بهذم فلاخ ولو هدروأ هلوق
 يف هدحو ٠ ةيرهاظلا لاق كلذبو رفسلا ديدحت يضتقي ام ةيآلا يف سيلو ... :٠ لاق 0*2 «رخأ مايأ

 150 ني ةعيرأ قلاع فلم نرهكف

 مهيأر فصيو ردانلا ليلقلا نع تكسيو اهرثكأ دريو ةيرهاظلا لاوقأ اًنايحأ دروي يبطرقلا ناكو

 يف فسعتلاب اًنايحأ مهفصيو .« لوقلا اذه ىلإ ىوتفلا ةمئأ نم دحأ تفتلي مل ١ : هلوقبو ذوذشلاب
 , 210 ليوأتلا

 نع لقي ال انه مهفقومو ةعيشلا دئاقع نم مهفقوم ىلإ اًقباس ترشأ دقف يضفارلا بهذملا امأ

 ةضفارلا فصي لاعفنالا وأ ةرابعلا ةدح نع ديعبلا فصنملا لجرلا وهو يبطرقلا اذهف كاذ مهفقوم

 ةنسلاو ناسللاب ةلاهجلابو ةمألا هذه فلس هيلع ناك امع ضارعالاو « ةنسلاو باتكلا مهف نع مهدعبب

 ةيطع نبا مهفصوو « 2" مهلوقب أبعي ال هنأب مهفصو هنإف يزج نبا امأ « 218 ةمألا عامجإ ةفلاخمو

 . '١''!ةلاهجلا لهأ نم مهنأب

 فقومل نايب ماقم ماقملا نكل اهنع ةيرهاظلاو مزح نبابو انسفنأب أبرثو فاصوألاو تارابعلا هذه لبقن ال انأ كشال (86)
 . ةيسلدنألا ةسردملا لاجر دحأ

 .ا١الا:١ « نآرقلا ماكحأ 2 يبرعلا نبا 0(

 . ١ ل4 ص « ميركلا نآرقلا ريسفت يف ةيطع نبا جهنم « دياف باهولا ديع 0(

 5 للا « نيققحملا نم ةعومجمل « ةيطع نبا ريسفت ةمدقم فقل

 . ال6: 4 « ةيطع نبا ريسفت (97)

 . 86 :9 ؛ برعلا ناسل « روظنم نبا :رظناو ء ١١6 ص . ةيطع نبا جهنم « دياف فلولا

 . 56١ه: « ليهستلا ,يزج نبا: رظناو ءال18:5١-19 , ريسفتلا يف هجهنمو يزج نبا ٠ يريبزلا يلع 00

 ١865 ١ ةيآلا : ةرقبلا ةروس 404(

 . ١ 56:5 « ليهستلا 2١ يزج نبا فلز

 . ٠ : /]١١ , نآرقلا ماكحأل عماجلا « يبطرقلا (0
 , ١ا/: و  قباسلا عجرملا 0

 56 ليهستلا 2 يرج نبا 049(

 )٠٠١( زيجولا ررحملا « ةيطع نبا « /: 5517 :

 نحب



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلئدنألا ١ 0-2-2 2سم ع ساعه دع سس

 مهلالقتسا نأ الإ يهتف بهذم باحصأب ءالؤه نكي مل نإو جراوخلا هقف ةسردملا لاجر ضفرو
 ةسردملا لاجر ضفر دقو « لحنلاو للملاو قرفلا نم هريغك ةيهقفلا ءارآلا ضعب هنع دلوت يدقعلا

 جراوخلا زاجأو» لاق ثيح مهفالخب دتعي ال هنأب يبطرقلا مهفصو دقف « مهتديقع اوضفر امك مههقف

 اوجرخو نيدلا نم اوقرم مهنأل مهفالخب دتعي الو , ''') اهتلاخو:اهتمعو ةأرملا نيبو نيتخألا نيب عمجلا
 نإف , ًالصأ مجر ال جراوخلا لاق» رخآ عضوم يف يزج نبا لاقو ”2١ «ةعباقلا ةنسلل نوفلاخم مهنألو هنم
 . 0١9 «مهلوقب دتعي الو , هللا باتك يف سيل مجرلا

 . ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا لاجر ىدل يهقفلا هاجنإلا تامس ز ربأ نم كلت

 : يوغللا جهنملا

 اذلو « هريسفت بايو هيناعم حاتفم ةغللا نوكت نأ بجع الف نيبم يبرع ناسلب ميركلا نآرقلا لزن
 دقف « برعلا ةغلب املاع نكي مل ام هللا باتك ريسفتل ىدصتي نأ دحأل زوجي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 الإ برعلا ةغلب ملاع ريغ هللا باتك رسفي لجرب ىتوأ ال ١ لاق هنأ  ىلاعت هللا همحر كلام نع يور
 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي دحأل لحي ال١ - ىلاعت هللا همحر ربج نب دهاجم لاقو 2''؟) «ًالاكن هتلعج
 . "47 (برعلا تاغلب املاع نكي مل اذإ هللا باتك يف ملكتي

 هللا همحر  يعفاشلا لاق «ميركلا نآرقلا ريسفت يف فارحنالا بابسأ مهأ دحأ ةغللاب لهجلاو

 . "9 «برعلا تاغلو ةيبرعلاب مهلهجل قارعلاب قدتزت نم ةماع» - ىلاعت

 ام لوأ اهنقلتو ةغللاب متهت ةئيب يف اوأشن مهنا ذإ ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا لاجر اذه كردأ دقو

 ةرثكو ميلعتلا يف ننفتلا مهدافأف سلدنألا لهأ امأو) نودلخ نبا لاق دقف « نآرقلا عم مهلافطأل اهنقلت

 ناسللا يف فرعأ اهب اوراص ةكلم لوصح رمعلا لوأ نم ةيبرعلا ةسرادمو لسرتلاو رعشلا ةياور
 . "10 (يبرعلا

 دقف ميركلا نآرقلا ريسفت يف اهب ةيانعلاو ةغللاب مامتهالاب ةيسلدنألا ةسردملا ريسفت زيمت دقف اذل

 . ةيهقفلا ةيحانلاب امهمامتهال يبطرقلاو

 . ١76 : © « يبطرقلا ريسفت يف اذه ىلع قيلعتلا رظنا اذه حصيال(١١٠)
 0 5 , نارقلا ماكحال عماجلا « يطرفلا 0 ٠(

 . :١730 « ليهستلا ء يزج نبا( ٠ و

 . 710-1719:1 ٠ طيسبلا « يدحاولا : رظناو ؛ 187 : 9 ناعربلا « يتترزلا 3 ١
 7١7:١ . طيسبلا ء« يدحاولا )٠١6(

 . 584 ص ةمدقملا ء نودلخ نبا 510 ٠
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 ا وم ل ص ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 نم نا ذإ اهرهاظ هيضتقي ال امو ةغللا دصاقم نع ةجراخلا ريسافتلا در يف ةغللاب مهمامتها رهظيو

 ةدوهعملا يناعملا ىلعو ةيبرعلا ةغللا ىضتقم ىلع نآرقلا يف ظافلألا لمحت نأ مهدنع ريسفتلا دعاوق

 لارقأ تبثأو» هجهنم نايب يف ةيطع نبا لاق دقف ١ مهريسافت ةمدقم يف كلذ اودكأ دقو « برعلا دنع

 نم ىلاعت هللا باتك مهيلع هللا نارضر حلاصلا فلسلا ىقلت ام ىلع مهيلإ ةبرسنم يناعملا يف ءاملعلا

 نم دحأل عقو ىتمف مهريغو نطايلا ملعب لوقلا لهأو زومرلاب لوقلا لهأ داحلإ نم ةميلسلا ةيبرعلا هدصاقم
 . 19 « هيلع تهبن نيدحلملا ضارغأ نم ءيش ىلإ وحني ظفل مهب نظلا نسح اوزاح نيذلا ءاملعلا

 هنإ نوعرف ىلإ بهذا 9 : ىلاعت هللا لوق ركذيف يساقلا بلقلا ةدهاجم ىلإ وعدي نم يبطرقلا عنمو
 كلذو ةفللا يف سايق هنأل عونمم وهوا ىلاعت هللا همحر  يبطرقلا لاقف هبلق ىلإ ريشيو 217 *« ىغط

 نولزنيف ةلطابلا مهبهاذم ىلإ مهتوعدو سانلا ريرغتل ةدسافلا يناعملا يف ةيئطابلا هلمعتست دقو زئاج ريغ

 . "206 ةدارم ريغ اهنأ اعطق نوملعي رومأ ىلع مهيهذمو مهيأر قفو ىلع نآرقلا
 ال ام ىلع نآرقلا لمحو ةينطابلا يف لغوت نم مهنمو» لاق ثيح كلذل ينطابلا ريسفتلا يزج نبا درو

 ١(, «ةيبرعلا ةغللا هيضتقت

 ةبسانم ضعب هيف امم ةيفوصلا مالك نم ءيشب تمملأ امبرو» لاقف نايح وبا جهنملا اذه كلسو

 ةيئطابلا نيدحلملا لاوقأ تكرتو ظافلألا اهَنوُلَمَحُي ىتلا مهيناعمو مهليواقأ نم ًاريثك تبنجتو ظفللا لولدمل
 . !١١" «ىلاعت هللا ىلع هورتفا نايذه ىلإ ةغللا يف اهتالولدم نع ةبيرقلا ظافلألا نيجرخملا

 دقف ةغللا يف ظفللا لولدم نع تجرخ ريسافتل ةريثك دودر ةيسلدنألا ةسردملا لاجر ريسافت يفو

 قلخ يذلا هلل دمحلا 8 :ىلاعت هلوق يف « ناميإلاب رونلا « رفكلاب تاملظلا ريسفت ةيطع نبا در
 نّيَب ظفل جارخإ هنأل ديج ريغ اذهو» :لاقف ”١١١ ةيآلا 4. . .رونلاو تاملظلا لعجو ضرألاو تاومسلا

 . ١" هنم نآرقلا ئرب يذلا زغللا قيرط وه اذهو ةرورض ريغل نطاب ىلإ يقيقحلا هرهاظ نع ةغللا يف

 موجنلا اذإو تروك سمشلا اذإ# : ىلاعت هلوق يف موجنلاو سمشلا ريسفت نايحوبا درو
 موجنلاو هسفن سمشلاف توملا دنع هلاوحأو مدآ نبا لك يف تاراعتسا ءايشألا هذه نأب ١١29 «تردكنا

 )٠١07( زيجولا ررحملا « ةيطع نبا . ١: ١١-١١.
 ه0 ١م(

 )٠١6( يبطرقلا «٠ نآرقلا ماكحأل مماجلا , ١ : "4-1" .
11 0 

 )١١١( طيحملا رحيلا ء نايح وبا ١٠١ : ه .

 . ىلوألا ةيآلا : ماعنألا ةروس (١١؟)
 )١١( زيجولا ررحملا « ةيطع نبا « ١77:8 .

 )١١5( ناتيآلا : ريوكتلا ةروس ١-7 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2202-2-١ 22 ل عال نع نعد ا سس

 انرشأ دقو ةيفوصلا ةالغ نم مالسإلا ىلإ يمتنب نم بهاذمو ةينطابلا بهذم اذهر» لاقف هساوحو هانيع
 ناسلب ءاج هللا باتكو . مالسإلا ةلم ىلإ ءامتنالاب اورتست ةقدانز ءالؤه امنإو باتكلا اذه ةبطخ يف مهيلإ
 )21١9. ؛نطاب الو زغل الو هيف زمر ال نيبم يبرع

 ةسردملا لاجر ضعب ىرن انأ الإ ظفللا رهاظ هيلع لدي ال امي ريسفتلل ديدشلا راكنإلا اذه عمو
 ناك مهلقن نأ الإ مهريسافت ضعب ةيفوصلا نع نولقني ١147" يزج نباو 1199 نايح يب و (11 يطرقلاك

 : تح نانو يضفي فلا نأ نأ هلع يتلا عم لج ذاق

 نع هفرص انايحأ بجي هنا ذإ رهاظلا هلولدم نع ظفللا فرص نم ريذحتلا يف ديعب بهذن ال ىتحو
 ريسفتلا نم عنملا يهجو ركذ دقف« نآرقلا رهاظب ذخألا يفرخآلا دحلا انل مسر يبطرقلا نإف هرهاظ
 نأ » وهو يناثلا هجولا ركذ مث« هلولدم نع ظفللا فرص وهو افنآ هانركذ ام لوألا هجولاف «يأرلاب

 امو نآرقلا بئارغب قلعتي اميف لقنلاو عامسلاب راهظتسا ريغ نم ةيبرعلا رهاظب نآرقلا ريسفت ىلإ عراستي

 مكحي مل نمف ريخأتلاو ميدقتلاو رامضإلاو فلحلاو راصتخالا هيف امو ةلدبملاو ةمهبملا ظافلألا نم هيف
 نآرقلا رسف نم ةرمز يف لخدو هطلغ رثك ةيبرعلا مهف درجمب يناعملا طابنتسا ىلإ ردابو ريسفتلا رهاظ
 عستي كلذ دعب مث , طلغلا عضاوم هب يقتيل الوأ ريسفتلا رهاظ يف هنم هل دبال عامسلاو لقنلاو ٠ يأرلاب
 لبق نطابلا ىلإ لوصولا يف عمطم الو . ةريثك عامسلاب الإ مهفت ال يتلا بئارغلاو ٠ طابنتسالاو مهفلا
 ةرصبم ةبآ هانعم ١١57 « اهب اوملظف ةرصبم ةقانلا دومث انيتآو» : ىلاعت هلوق نأ ىرت الأ رهاظلا ماكحإ
 اذامب يردي الو  ةرصيم تناك ةقانلا نأ هب دارملا نأ نظي ةيبرعلا رهاظ ىلإ رظانلاف ءاهلتقب مهسفنأ اوملظف

 ادع امو ريثك نآرقلا يف اذه لاثمأو , رامضإلاو فذحلا نم اذهف , مهسفنأو مهريغ اوملظ مهنأو اوملظ

 .'""!(هلعأ هللاو هيلإ يهنلا قرطتي الف نيهجولا نيذه

 كلذب نأل,ةعيرشلا يف لصأ نآرقلا بارعإ» ةيطع نبا هنع لاق يذلا بارعإلاب ةسردملا تنتعا امك

 هصوصن داريإ نع ينغت بارعالاو وحنلاب نايح يبأ مامتها ةرهشو "١ 'عرشلا يه يتلا هيناعم موقت
 17 الل لا ا ا

 . 21١1 ( رهنلاو رحيلا يف نايح يباو طيسبلا يف يدحاولاو جاجزلاك هتايفالخو هعورفو هلئاسمو

 )١١6( طيحملا رحيلا « نايح وبا 155:8 .

 نآرقلا ماكحأ عماج « يبطرقلا : للا « ١ " 1.؟61
 )١١1( طيحملا رحيلا « نايحوبا : ًالثم رظنا « ١:7١1-17١8 .

 )١18( ليهستلا « يزج نبا : ًالثم رظنا « 4 : 55 .
 ) )1ةيآلا : ءارسإلا ةروس 084 .

 )١١١( نآرقلا ماكحأل عماجلا « يبطرقلا ١ ١ :”7 .

 )( ؛ زيجولا ررحملا « ةطع نبأ ١ : < يزج نباريسفت رظناو ؛ ١ ١: ١5 .

  2؟417 :؟ « نآرقلا مولع يف ناقتإلا « يطويسلا .
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 كا 11 1 قا هم اك د نان م هدأ من ما هج ا وح اك احب ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 عبتت دقف دارملا ىنعملا ديدحت ىلع ريبك ريثأت نم هل امل قاقتشإلا ملعل ةناكم سلدنألا ريسافت يفو

 لاوقألا نيب كلذب نيحجرم هنم تقتشا يذلا اهلصأ اونيبو ةينآرقلا تاملكلا نم اريثك ةسردملا لاجر

 . 2157 حيجرتلا دعاوق نم ةدعاق راص ىتح

 نإو اهيف لوقلا مهزاجيإو اهب "١ ةيسلدنألا ةسردملا لاجر ةيانع ةلق ٌةرهاظ ودبتف ةغالبلا امأ
 نأب ةبراغملا ىلع ةقراشملا قوفت نودلخ نبا للع دقو "1١ ههريسافت تامدقم يف اهيلع نودكؤي اوناك
 نم اًنارمع رفوأ قرشملاو . نارمعلا يف دجوت ةيلامكلا عئانصلاو ٠ ةيناسللا مولعلا يف يلامك» ملعلا اذه
 بدألا مولع ةلمج نم هولعجو ةصاخ عيدبلا ملع هفانصأ نم برغملا لهأب صتخا امنإو ...برغملا
 لخآم مهيلع تبعصو لخأملا لهس عيدبلا ملع نأو ظافلألا نييزتب عولولا كلذ ىلع مهلمح امنإو ...ةيرعشلا

 .1"1(2)« امهنع اوفاجتف امهيناعم ضومغو امهراظنأ ةقدل نايبلاو ةغالبلا

 هب مهزيمتو وحنلاب ةيسلدنألا ةسردملا مامتها نإف نايح نبا نم هطبنتسن رخآ ًاليلعت سمتلن انلعلو
 ريسفتلا ملع نأ» نايح يبا لوق نم اهمهفن دق ةراشإ هذهو « ةغالبلاب مهمامتها ةلق ىلإ ىدأ يذلا وه

 يف فرصتلا نع لزعمب مه ةيبرعلا ةمئأ رثكأ لب سانلا ضعب هنظي امك طقف وحنلا ملع ىلع اًققوتم سيل
 مظنلا يف اعراب اًيوحن ىرت نأ لقو ريسفتلا ملع يف مهفيناصت تلق كلذلو , ةغالبلا يف نئفتلاو ةحاصفلا

 وحنلا ملع يف ةمامإلل بسني نم انيأر دقو . وحنلا ملع يف لغوتي ةحاصفلا يف اعراب ىرت نأ لق امك رثنلاو
 هيلع توطنا ام ىلع ملكتي وأ اهلولدم فرعي نأ نع ًالضف برعلا راعشأ نم تايبأب قطني نأ نسحي ال وهو
 .237 6 ريسفتلا ملع ىطاعتي نأ اذه لثمل ىنأف نايبلاو ةغالبلا ملع نم

 «ةيفسلفلا ثحابملاب قرشملاب اهتأشن دعب تطبترا ةيغالبلا نوئفلا نأب كلذ رمع نب ديز للع دقو
 ضرعأ دقو ةيفسلفلا ثحابملا عم ةلخادتم ةيغالبلا نونفلا تدغ ىتح .. ةيلدجلا ضورفلاو
 ةيبرعلا مولعلا يف هرثأ كلذل ناكف ةيضرفلاو ةيلدجلا تاشقانملاو ةفسلفلا نع نويسلدنألا
 , 322!ةيغالبلاو

 ؛ ١5:١ .نايح يبا ريسفتو ؛ 4-88: ةيطع نبأ ريسفتو ؛ ٠١١:1١ « يبطرقلا ريسفت : ىلإ ًالثم رظنا )1١(
 ؛ ١5:١ - ١6" « يبرعلا نبا ريسفت رظناو ؛ كلذ رثأو ( مسا ) قافتشا يف 01 ٠ ١: يزج نبأ ريسفتو
 . (اولوعت ) قاقتشا يف 444 597:1" , ةيطع نباو ؛ 110:17 ؛ نايح يبأو ؛ 60-56 « يبطرقلاو

 ء رمع نب ديز :رظناو ؛ 250 . 1418و 7385و 56١ ص « سلدنألا يف ريسفتلا ةسردم « يئيشملا :رظنا )١1(
 . 401:1 « ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا

 ) )1١5ج « نايح يبأ ريسفت ١ ص ٠ يزج نباريسفتو ؛ 5و ١ ١ : 14يبرعلا نباو ؛ , ١:١ .

 . ٠51١ ص ةمدقملا .نودلخ نبا ()
 )/١11( طيحملا رحبلا « نايح وبأ , ١:1 .

 ) )1١ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا ءرمع نب ديز : رظنا « ١: 408 .
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 رهظت مل ةغالبلا ملع نأ كلذب ينعيو تاحلطصملا هذه مع لوقي امك وهو رخآ ًاليلعت ركذ مث
 اوناك نيمدقتملا ةيسلدنألا ةسردملا مالعأ ضعب نإف اذهلو ىرخألا مولعلا نع ةرخأتم الإ هتاحلطصم
 « هيبشتلا ىلعو ةراعتسالا ىلع زاجملا قلطي ناك يذلا ةيطع نبا لثم ةماع تاحالطصأ نولمعتسي

 2359 ذاجسملا ليبق نم نونفلا هذه لك مهضعب ربتعا امبرو

 نودلخ نبا راشأ امك سلدنألا ريسافت يف ةناكم هل ناك دقف عيدبلا ملع ةغالبلا مولع نم ينثتساو
 2310 مع نب ديز  اضيا .هركذ امك كلذ ةلعركذو

 ةغالبلاب اًمامتها رثكأ ناك يذلا يزج نبا امهلوأ ةسردملا مالعأ نم نيملع فصنن نأ يغبني هنأ الإ

 يناثلاو . 2" لوقي امك نآرقلا يف اهدجو نايبلا تاودأل عون نيرشعو نينثأ هريسفت ةمدقم يف ركذ دقف
 . ةيغالب نوئف نم هتنمضت ام تايآلا نم ةلمج لك ريسفت دعب ركذي ناك يذلا نايح وبا

 رخأت وهو ةغالبلا مولعب ةسردملا مامتها ةلقل هانركذ يذلا قباسلا ليلعتلا ةوق نم ديزي اذه لعلو

 مدقَتو « تاحلطصملا اكردأف نارخأتم ( نايح ابأو يزج نبا ) نيملعلا نيذه نا ذإ اهتاحلطصم ةأشن

 . اهوكردي ملف ةسردملا لاجر ٌةيقب

 اهيلع ذخؤي لب ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملل ةمس تناك ةغالبلا نإ لوقلا نكمي ال هنإف اذه عمو

 , 39 كلذ يف ريصفتلا

 : ريسفتلا اياضق ضعب يف اهجهنم

 ميركلا نآرقلاب ةقلعتملا ثحابملا نم اددع  مهريغ نأش مهنأش  ةيسلدنألا ةسردملا لاجر لوانت

 لوانت ةيفيكل ةروص يطعت اهلعل مولعلا هذهل ةلثمأ ركذأ يلعلو 2 اهتساردو اهلوانت نم رسفملل دبأل يتلاو

 : انه لوانتأسو اهلئاسمل مهتجلاعمو اهل ةسردملا لاجر

 ١-القراءات

 تايليئارسالا-'"

 زاجعإلا-'"

 . 9094-11١ ص . قباسلا عجرملا ( 119)
 . 417:7 « قباسلا عجرملا (10)

 )١1١( ؛ليهستلا «. يرج نبا ١: ١؟5-"؟ .

 )١7( ةيسلدنألا ةسردملا ءرمع نب ديز « ١: 977 .
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 00 ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 : تاءارقلا _الوأ

 تلخد دقو . مهمامتهاو مهتيانع ةسردملا لاجر اهالوأو سلدنألا ريسافت يف ةريبك ةناكم اهلو

 قرشملا ىلإ - سلدنألا لهأ نم وهو  يراوهلا ىسوم وبا لحر دقف ركبم تقو يف سلدنألا تاءارقلا
 فلأو سلدنألا ىلإ تاءارقلا لخدأ نم لوأ ناكو هءارظنو اًنكلام يقلو لخادلا نمحرلا دبع ةفالخ لوأ

1 
 . اهيف

 نأو ةعبارلا ةئاملا رخاوأ يف الإ سلدنألا لخدت مل تاءارقلا نأ مهضعب ركذ لب رهتشت مل اهنكلو

 هعبت مث ١47( (ةضورلا) هباتك فلأو (ه 474: ت) يكنملطلا دمحم نب دمحأ رمع وبأ اهلخدأ نم لوأ
 امهدعب ءاج مث «(فشكلا)و ( ةرصبتلا ) فلأف (ه 597 :ت ) يسيقلا بلاط يبأ نب يكم دمحم وبأ

 ةياور هيلإ تهتناو اهيف ةياغلا غلبو هرصع يف ءارقلا خيش (ه 4 55: ت ) ينادلا ورمع وبأ ظفاحلا مامإلا

 مساقلا وبأ كلذ دعب رهظ مث « ( ريسيتلا ) هباتك اهئمو اهيلع سانلا لوعو اهيف هفيلآت تددعتو اهديناسأ

 ةموظنم يف كلذ مظنو هصيخلتو ينادلا ورمع وبا هنود ام بيذهت ىلإ دمعو (ه نحال :ت) يبطاشلا

 , 09 بالطلل اهنيقلتو اهظفحب سانلا ينع ةيبطاشلاب فرعت

 (ةيبطاشلا) و (ريسيتلا ) يف سيل نأو تاءارقلا ملع يف نييسلدنألا رخأت ىري نايح ابأ نإف اذه عمو

 : نيببس ىلإ كلذ عجرأو اهنم ريسيلا رزنلا الإ

 . مالسإلا دالب نع اهدعبل عبسلا ءارقإ دالب ميدق نم نكت مل سلدنألا ةريزج هدالب نأ : لوألا

 ملو ةعستم تاياور كاذ ذإ نييرصملل نكي ملو رصم يف ءارقلا نع اهوقلت سلدنألا ءارق نأ : يناثلا

 ةبلغ ىلإ رصم يف تاياورلا ةلق ببس عجرأو « تاياورلا اهيف تعسنا يتلا دالبلا نم اهريغ ىلإ اولحري
 . ءاملعلا مهكولم لتقو ةيليعامسإلا

 ( ريسيتلا) هنمضت ىذلا نأو اندالب ريغ تاياور عاستا لصاحلاو# لاق نأ ىلإ ءارقلا نم اددع ركذ مث
 . رحب نم رزنو « ةرثك نم لق وه امنإ مهفيلأت نم اهريغو "١" ( يفاكلا )و ( ةرصبتلا)و
 . !١ ص. برغملاب ءارقلاو تاءارقلا « بارعإ ديعس (17)

 .؟١:4 عىل :رشعلا تاءارقلا يف رشنلاو ا ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةباغ؛ يررجلا نبا 2(

 0١1 ١6. ص « برغملاب ءارقلاو تاءارفلا « بارعإ ديعس )١70(

 نب دمحم ؛ عيسلا تاءارقلا يق ةرصبتلا يسيقلا بلاط يبأ نب يكم دمحم يبأ ؛ريسيتلا « ينادلا ورمع يبا ل
 . عبسلا تاءارقلا يف يفاكلا ١ يليبشولا حيرش
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 امهريغ عفان نع ىور امنيب نولاقو شرو ةياورب عفان ةءارق تركذ بتكلا هذه نأب كلذل ًالاثم نيبو

 « مهريغو يتبسلاو « يعمصألاو « نابح نباو فلخ : وبأو ٠ يندملا رفعج يبأ نب ليعامسإ : مهنم

 نينا و وار لك يف لمعلا اذكو نولاقو شرو نم قثوأو ملعأ وه نم ءالؤه نمو

 يف مه اًذاذفأ ءاملعو (ًدلاخ اًنارتو تاءارقلاب اًغلاب امامتها ىري ةيسلدنألا ةسردملا ثارت يف رظانلاو

 اهوملعو سلدنألا مهدالب ىلإ اوداعف تاءارقلا ملع اوقلتو قرشملا ىلإ اولحر دقف ةءارقلا ةمثأ ةمدقم

 يرزجلا نبا دع دقف « ةرادصلا ةناكم تاءارقلا يف ةيسلدنألا تافنصملا تأوبت دقو . اهيف اوفنصو

 تافنصم نم بتك ةرشع وحن اهتمدقم يف لعجو « رشنلا » هباتك يف اهيلع دمتعا يتلا تافئصملا
 110 يسادتألا

 ركذب مامتهالاب كلذو تاءارقلاب ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا لاجر متهي نأ اذه دعب بجع الف

 تاءارقلا ركذو « ةاحنلا ضعبو ةلزتعملاك اهضعب ركنأ نم ىلع درلاو « اههيجوتو ةرتاوتملا تاءارقلا

 دقف اذه عمو .9"2 (اهذاشو اهلمعتسم تاءارقلا عيمج داريإ) ةيطع نباك مهضعب دصق لب ةذاشلا

 مهفقوم مسقنا دقف مهتيانعو مهل مهزارباو اهب مهمامتها مغرف 5 رتاوتملا تاءارقلا نم مهفقوم فلتخا

 : نيمسق ىلإ

 ةحيصف ريغ اهنأ وأ ةيبرعلا دعاوقلا ةفلاخم معزب اهدر نكمي ال ةرتاوتملا تاءارقلا نأ ىري : مسق

 ةرتاوتملا تاءارقلا ىدحإ نع نايح وبا لاق لب يبرعلا نباو يبطرقلاو نايح نبا مهو (ريبك ام اهدر دعو

 يبطرقلا لقنو '؟'”6 هللاب ذايعلاو ةدرلا نم اهراكنإ برقيو , اهيف نعطلا نكمي ال , ةرتاوتم ةءارق هذهولا

 دودرم مالكلا اذه لثمو» :لاق ثيح ةرتاوتملا ةءارقلا در نم ىلع يريشقلا ميحرلا دبع رصن يبأ مامإلا در

 اذإو ةعنصلا لهأ هفرعي ًارتاوت هلل يبنلا نع تعبث ءارقلا ةمئأ اهب أرق يتلا تاءارقلا نأل نيدلا ةمئأ دنع

 الو روذحم ماقم اذهو . هب أرق ام عبقتساو هللط يبنلا ىلع در دقف كلذ در نمف هلع يبنلا نع ءيش تبث

 .2'؟١' «هتحاصف يف دحأ كشي الو هلع يبنلا نم ىقلتت ةيبرعلا نإف . وحنلاو ةغللا ةمئأ هيف دلقي

 عضب زواجتي مل امهدر نأ الإ يزج نباو ةيطع نبا : امهو ةرتاوتملا تاءارقلا ضعب در : مسقو

 يف ةاحنلا ضعب جهن اجهن ثيح تاءارقلا ضعب راكنإ يف برغملا ةاحن ارياس امهنأ ودبيو « تاءارق

 . اهدعب امو 08 : ١ « رشعلا تاءارقلا يف رشنلا « يرزجلا نبا )١14(

 . ١١:١ « زيجولا ررحملا , ةيطع نبأ (19)
 ):١15( ”ا/:ا/ ؛ طيحملا رحبلا ء نايح وبا .

 )١151( نآرقلا ماكحال عماجلا « يبطرقلا . 1:0 .
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 000 ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 .4'2 تاءارقلا ةحص يف_اهنوريام بسح_وحنلاو ةغللا دعاوق ميكحت

 لاقف ١47 م مهئاكرش مهّدالوأ ٌلْثَق نيكرشملا نم ريثكل َنْيُز كلذكو » رماع نبا ةءارق هادر اممو
 يف فرظلاب لصفلا نوزيجي ال ةيبرعلا ءاسؤرو برعلا لامعتسا يف ةفيعض ةءارق هذه يزج نباو ةيطع نبا
 ىلعو « ةيطع نبا ىلع درو ةرتاوتملا ةءارقلا هذه نع نايح وبا عفاد دقو : '؟؟”«رعشلا يف الإ اذه لثم

 يرشخمزلاب امكهتم نايح وبا لاقو وحنلا دعاوق نم همعز ام اهتفلاخمل ةءارقلا هذه در يذلا يرشخمزلا

 - رماع نبا ينعي - ضحم حيرص يبرع ىلع دري وحنلا يف فيعض  يرشخمزلا ينعي  يمجعل بجعاو»
 اًقرش هللا باتك لقنل ةمألا هذه مهتريخت نيذلا ةمئألا ءارقلاب لجرلا اذه نظ ءوسل بجعأ ٠ ةرتاوتم ةءارق
 .(1؟*!(ههتئايدو مهتفرعمو مهطبضل مهلقن ىلع نوملسملا دمتعا دقو اًبرغو

 ةاحنلا لاوقأ ىلإ تفتلي الف تبث اذإف « ةءارقلا دنس ةحص ىلع دمتعي نايح يبا جهنم نأ رهظي اذهبو

 ىهتنا ام ءالعلا نب ورمع وبا لاق امك صقان ءارقتسا دعب وحنلا دعاوق اوعضو امنإ ةاحنلا نأل ٠ مهلاثمأو

 نع نيريس نبا ىور امو « ريثك رعشو ملع مكءاجل ارفاو مكءاج ولو هلقأ الإ برعلا تلاق امم مكيلإ
 رمألا ناك اذإف : حتفلا وبا لاقو  رعشلا ينعي  هريثك مهنع بهذو كلذ لقأ ظفح هنأ باطخلا نب رمع
 وبا لدتسا دقف ١ اذه عمو أطخلاب روهمجلا فلاخي ام هنم عمس اذإ حيصفلا ىلع عطقن مل كلذك
 لوعفملاب لعافلا ىلإ فاضملا ردصملا نيب  رماع نبأ ينعي  َلَصَق» : لاق رماع نبا ةءارق ةحصل نايح

 يف الإ كلذ نوزيجي الو مهورخأتمو مهومدقتم اهنوعنمي نييرصبلاروهمجف  اهزاوج يف فلتخم ةلأسم يهو
 ىلإ ةبوسنملا ةرتاوتملا ةءارقلا هذه يف اهدوجول حيحصلا وهو اهزاجأ نيبوحنلا ضعبو ٠ رعشلا ةرورض
 برعلا ناسل يف نحللا رهظي نأ لبق نافع نب نامثع نع نآرقلا ذخآلا رماع نبا ضحملا حيرصلا يبرعلا
 رماع نبا ةءارق نع عفاد دقف يبطرقلا اذكو . ١17 «خلا , تايبأ ةدع يف برعلا ناسل يف اضيأ اهدوجولو
 رتاوتلاب ةءارقلا تتبث اذإ هنأل , لاحم اذهو . عيبق اذه موق» لاقو ةءارقلا هذه در نمع يريشقلا لوق لقنو
 ركذ مث .21؟806 نامثع فحصم يفو برعلا مالك يف كلذ درو دقو حيبقلا ال حبصفلا رهف هلم يبنلا نع
 . ةءارقلا هذه هيجوت

 «رمع نب ديز ؛ 1١8 ص « | نآرقلا ريسفت يف يسلدنألا يبلكلا يزج نبا جهنم « دمحم ميحرلا دبع دمحم )١145(
 1 ا ا ةسرشئم « ينيشملا ؛ م٠553 ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا
 .١15١ص .ريسفتلا يف ةيطع نبا جهنم « دياف باهولادبع

 )١1477( ةبآلا : ماعنألا ةروس /ا١7 .
 0: . ليهستلا « يزج نباإ 6 « زيجولا ررحملا : ةيطع نيا 050(

 )١156( طيحملا رحبلا ء نايح وبا .  5:7٠؟ .
 )١57( قباسلا عجرملا . 4:77١ .

 . 779 : 5  قباسلا عجرملا (1417)
 )١54( يبطرقلا ٠ :ا/ . نآرقلا ماكحأل عماجلا 97 .
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 (1!؟!4«نوكيف نك هل لوسقي امنإفإ : رماع نبا ةءارق ةيطع نبا اهدر يتلا ةرتاوتملا تاءارقلا نمو
 نبا ىكحو» : لاقف نايح وبا هيلع در دقو 2 نحل اهنأ ىسوم نب دمحأ لوق ةيطع نبا ديأ دقو بصنلاب

 ةءارق ىهف ةعبسلا يف ةءارقلا هذه نأل أطخ لوق اذهو نحل اهنأ رماع نبا ةعارق يف ىسوم نب دمحأ نع ةيطع

 وهو عضاوملا ضعب يف يئاسكلا ةءارقو نحليل نكي مل يبرع لجر وهو رماع نبا ةءارق ٌدْعَب يه مث ٠ ةرتاوتم
 وه ذإ رفكلا ىلإ هلئاق رجي يذلا مثؤملا أطخلا حبقأ نم نحل اهنأب لوقلاف ةيبرعلا ملع يف نييقوكلا مامإ
 . 1917 ؛ىلاعت هللا باتك نم رتاوتلاب هلقن ملع ام ىلع نعط

 هب نولءاست يذلا هللا اوقتأو » : ةءارق يزج نباو ةيطع نبا اهدر يتلا ةرتاوتملا تاءارقلا نمو

 يبوحن ءاسؤر دنع ةءارقلا هلهر» ةيطع نبا لاق ةزمح ةءارق يهو ماحرألا ضفخب 2١7 «ماحرألاو

 وحن يزج نبا لاقو 199 «ضوفخم رمضم ىلع رهاظ فطعي نأ مهدنع زوجي ال هنأل زوجتال ةرصيبلا

 , 320ه

 جتحاو مهيلع درو هوحن احن نمو ةيطع نبا ةلدأ ضرع نأ دعب امكحم ادر نايح وبا كلذ در دقو

 ةيطع نبا لوق امأو» : لاق نأ ىلإ ًاليصفت رثكأ ىرخأ عضاوم ىلإ راشأو اهيف لاطأ ةلدأب ةءارقلا هذهل

 دمع ذإ هناسل ةراهطب الو . هلاحب قيلت ال هنم ةحيبق ةراسجف ( ناهجو ىنعملا نم ةءارقلا هذه يدنع دريو)

 يف نم نآرقلا اوقلت نيذلا ةباحصلا ءارق رباكأب تلصتاو ةمألا فلس اهب أرق هّلط هللا لوسر نع ةرتاوتم ىلإ

 ىلإ دمع بعك نب يبأ ةباحصلا أرقأو تباث نب ديزو دوعسم نباو يلعو نامثع ةطساو ريغب هلط هللا لوسر

 لقن يف نعطي ام ًأريثك هنإف يرشخمزلاك ةلزتعملاب الإ قيلت ال هذه هتراسجو هنهذ يف هل رطخ ءيشب اهدر

 رمغ علطي الثل هيف تلطأو هذه تركذ امنإو١ :لاق نأ ىلإ اًيفاو اًفيرعت ةزمحب فرع مث ,«مهتءارقو ءارقلا

 نعطلاب رفكلا يف عقي نأ براقيف اهئراقبو اهب اًنظ ئسيف ةءارقلا هذه يف ةيطع نباو يرشخمزلا مالك ىلع
 .'١**!«ههفلاخ نمم مهريغ الو ةرصبلا ةاحن لوقب نيدبعتم انسلو ٠ كلذ يف

 ةريغب ةرتاوتملا تاءارقلا نع عفادي مسق نيمسق ىلإ تمسقنا ةيسلدنألا ةسردملا نأ ىرن اذكهو

 . ةرتاوتملا تاءارقلا ضعب اهب دريف ةعوضوملا وحنلا دعاوق ىلإ دانتسالا هيلع بلغي مسقو « ةديدش

 . 151 ١: « زيجولا ررحملا « ةيطع نبا )١6١(
 )١61( طيحملا رحبلا ء نايح وبا . ١:715 .

 )؟١161( ةيآلا : ءاستلا ةووس ١ .
 .ة م: « زيجولا ررحملا « ةيطع نبا 265

 .؟؟ة:١ « ليهستلا « يزرج نبا 2202(

 . :١65 طيحملا رحبلا « نايح وبا 22000



 ا ااا ل رف هاج داما لا كفانا هد ا عا د هوة يا ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 : لوقيف عامجإلاب عبسلا تاءارقلا توبث ىلع دكؤي  هسفن  ةيطع نبا نأ دجت نيح بجعتو
 دري اذه عمو ١77 2.. عامجإلاب تتبث اهنأل ىلصي اهبو ٠ ةعبسلا ةءارق ىلع راصمألاو راصعألا تضموا
 زواجتي مل ذإ ليلق ةيطع نبا اهدر ىتلا ةرتاوتملا تاءارقلا نأ قحلا نأ الإ . ةرتاوتملا تاءارقلا ضعب
 در نم ليلقلا ذإ اهدر ةروطخ نم ففخي ال اذهو ٠ ةزمحو رماع نبا ةءارق نم اهبلغأو تاءارق عضب
 . ناعتسملا هللاو ريثك رتاوتملا

 : ةرتاوتملا تاءارقلا نيب حيجرتلا

 حيجرتلا يف نيمسق ىلإ اضيا اومسقنا ةرتاوتملا تاءارقلا نم فقوملا يف نيمسق ىلإ اومسقنا امكو

 : اهنيب

 ةيسلدنألا ةسردملا لاجر نم  هدحو - نايح وبأ وهو تاءارقلا نيب حيجرتلا عنم ىري : مسقف
 دح ىلع ةحصلا يف امهف رتاوتم امهنم ًالك نأل ىرخألا ىلع نيتءارقلا ىدحإ عيجرتل هجو الو» :لوقيف
 هذه نأل ٠ يغيني ال نيتءارقلا نيب نويوحنلاو نورسفملا هركذي يذلا حيجرتلا اذهو» لوقو 357 تاو
 اهيف نكمي الف ةيبرعلا يف نسح رهاظ هجو اهنم لكلو هلع لوسرلا نع ةتباث ةيورمو ةحبحص اهلك تاءارقلا
 ,(0590نيترتاوتملا نيتءارقلا نيب حجرن ال اّنَأ ةرم ريغ انل مدقت دقو» لوقيو '' *” «ةءارق ىلع ةعارق عيجرت

 1 ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا لاجر ةيقب وهو ةرتاوتملا تاءارقلا نيب حيجرتلا ىري : مسقو
 نأ هنم نوديري امنإو ةحوجرملا ةءارقلا طاقسإ وأ فيعضت ينعي ال نيترتاوتملا نيتءارقلا نيب حيجرتلاو
 حصفألاو غلبألا حيجرت يف اسأب نوري الو ةغللا يف حصفأو ىنعملا يف غلبأ ةحجارلا ةرتاوتملا ةءارقلا
 . ةحيصفو ةغيلب ةحوجرملا تناك نإو

 الو ةحوجرملا ةءارقلا ةحص نوطقسي ال حيجرتلا نوري نيذلا نأ مكلذ يظفل فالخلا نأ يل ودبيو
 ةحوجرملا ةءارقلا ةحص نالطب مهف ةيشخ حيجرتلا عنم هنأ ىرن يذلا نايح ابأ نوقفاوي مهف اهنم نوللقي
 هلك لوسرلا نع ةتباثو ةيورمو ةحيحص اهلك تاءارقلا هذه نأل» لاق ثيح ةحصلا يف امهنيب ةيوستلا مدع وأ
 نوري نيذلاو «ءاوس دح ىلع ةحصلا يف امهف رتاوتم امهنم الك نأل» لاقو «نسح رهاظ هجو اهنم لكلو

 7227 59:١ ؛ زيجولا ررحملا « ةيطع نبأ (161)
 )/١161( طيحملا رحبلا « نايح وبا . ١ : 149 .

 )١168( قباسلا عجرملا . ١: 556 .
 ) 2ملا/ : 4 . قباسلا عجرملا .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 2222-22-2 22222 200 2222222202 ل سس ل

 ناتءارقلاو» ىرخأ ىلع ةرتاوتم ةءارق حجر نأ دعب يبطرقلا لاق لب اذه يف هنوفلاخي ال حيجرتلا
 , 170 تاعتسح

 قيرفلا نإف « ةحصلا يف نيترتاوتملا نيتءارقلا يواست وه حيجرتلا نم نايح يبأل عناملا ناك اذإف

 فالخلا نأ رهظف ةحجارل ةحص ةدايز وأ ةحوجرم ةءارق ةحص نم للقي ال امهنيب حجري نيح رخآلا

 . ملعأ هللاو يظفل

 : ةذاشلا تاءارقلا

 . ةذاشلا تاءارقلا نم فقوملا يف ركذي فالتخخا ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا لاجر نيب سيلو

 هل اهنودروي نيح مهو« لقملا مهنمو رثكملا مهئمف مهنيب توافث ىلع ةذاشلا تاءارقلا اودروأ دقف

 الو ا ول ١١ .٠ طخل اهتفلاخمل 1 نتلل لب 2١١1١ نآرق اهنأ ىلع اهنودروي

 اهل تبثي مل هنأل مكح اهيلع ىنبي ال ةذاشلا ةءارقلاو» يبرعلا نبا لاق امك اًمكح اهيلع نونبي

 يبأو دوعسم نبا ةءارق يف هدورو عم نيميلا ةرافك مايص يف عباتتلا مهنم دحأ طرتشي ملف اذلو' ”١74 (لصأ

 152 امكح هيلع اونبي ملف فحصملا مسر اهتفلاخمل ةذاش ةءارق اهنأل (تاعباتتم مايأ ةثالث مايصف )

 مايصف : دوعسم نبا ةءارقك هيلإ تيسن نم بهذم ليوأت نايب نوكت نأ اهلماحم نسحأو» يبطرقلا لاقو

 اهنودروي مهنإف امكح اهيلع نونبي الو نآرق اهنأ ىلع اهنودروي ال اوناك اذإو 2١١١7 6تاعباتتم مايأ ةثالث

 : ةثالث رومأل

 : اهنم ريذحتلاو اهيلع هيبنتلا : لوألا

 الثل باتكلا اذه يف هركذأ امنإو هب قثوي الف هبراق نمو لامسلا يبأ نع رثؤي ام امأو» ةيطع نبا لاق

 معز ىتح ادج ةديعب ةذاش ةءارق ىهوا هلوقب اهيلع بقعو تاءارقلا ىدحا يبطرقلا ركذو "7 «لهجي

 (0114) ٠ 2 ال اهنأ املعلا 1
 . زوجت . ضعب

 ) )1١نآرقلا ماكحأل عماجلا « يبطرقلا « ١: 714 .
 . 86 :56 ؛ 599 :8 طيحملا رحبلا « نايح وبا ؛ 7:1 قباسلا عجرملا (11)

 )١177( رحببلا ء نايح وباو 89 .قباسلا عجرملا المحيط  ١5١:١,/: 197 .
 .ٌةال:١ ١ يبطرقلا : نآرقلا ماكحأل عماجلا قون  ةيطع نبا : زيجولا ررحملا 2(

 . 74: ١ , نآرقلا ماكحا « يبرعلا نبا (115)

 طيحملا رحبيلا ءنايح وبا 6 ءزيجولا ررحملا 2 ةيطع نبا 4! «نآرقلا ماكحأ 2 يبرعلا نبا :رظنا (156)

34 . 
 )١17( نآرقلا ماكحأل عماجلا « يبطرقلا ١ ١ : 4 .

 . 25:١ « زيجولا ررحملا « ةيطع نبا (1959)

 . 71:١١ : نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠ يبطرقلا (154)
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 1 ا ا 2 ريسسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا حسهنم

 : اهي يوغللا لالدتسالا : يناثلا

 نم نايح وبا رثكأ دقف اذهلو .١2«اهذاشو اهسايق برعلا ةغل ىلع تءاج تاءارقلاو“ نايح وبأ لاق

 نكي مل يبرع هنأب هفصوو رماع نبا ىلع هؤانث انب رم دقو « ةغللا يف اهجو اهل ىري هنأل اهركذ
 . "١" نحللا رهظي نأ لبق نآرقلا ذخأ هنأو ضحم حيرص يبرع هنأو '١"*”نحليل

 : اههيجوت : ثلاثلا

 (1"”!(نيدج ىنعم ديفتل هيجوتلا ناك ءاوسو "7 اًيونعم اهيجوت وأ 1"؟” ايوغل اهيجوت اههيجوت
 , 3 ةرئاوتملا ةءارقلا قفاوتل وأ

 . ةيسلدنألا ةسردملا ريسفت بتك يف تاءارقلا ةناكم نع ئبني عيرسلا ضرعلا اذه لعلو

 : تايليئارسإلاو ةيسلدنألا ةسردملا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت تايليئارسإلا نأ مولعملا نم

 . هراكنإو هدر بجيو انعرش يف ءاج امل هتفلاخمل هنالطب تبثام : لوألا

 5 هتياور زوجتو حيحص وهو انعرش يف ءاج امل هتقفاومل هقدص تبثام : ىناثلا

 هقدصن الف انعرش دعاوقل هتفلاخم مدعو هنع انعرش توكسل هقدص الو هبذك تبثي ملام : ثلاثلا

 . انعرش يف درول ةدئاف هركذ يف ناك ولو تقولل ةعاضإ هتياور يفو هبذكن الو

 درو لب اهضعبل ركذ نم ولخي ريسفت داكي ال لب نيرسفملا نم ريثك تايليئارسإلا هذه يف عقو دقو

 نم ترذح دقف اميلس اجهن تجهن  ًالامجإ  اهارن انإف ةيسلدنألا ةسردملا ريسافت ىلإ انرظن اذإو
 برست نم اهريسافت ىلع تظفاحو ريسافتلا يف اهنم درو ام تدقنو اهتياورو تايليئارسإلا ركذ

 . اهيلإ تايليئارسإلا

 . 5919 : 2 طيحملا رحبلا « نايح وبا )١19(

 . 755:١  قباسلا عجرملا )17١(
 . 719:4 . قباسلا عجرملا )107١(
 2, ٠١:١" .طيحملا رحيلا ,ء نايح وبا ؛ «ا8:7 201: 1١: , زيجولا ررحملا « ةيطع نبا : ًالثم رظنا 2(

 .غ١:١5١ , نآرقلا ماكحأل مماجلا .يبطرقلا ؛ 718:12 488:10 0616١
 ١6.

 . 55:١5“ . نآرقلا ماكحأل عماجلا « يبطرقلا ؛ :٠٠١ ؟ « طيحملا رحبلا ءنايح وبا 90

 . ٠٠١:7 . طيحملا رحبلا ء نايح- وبا )١72(
 . 47:7 « نآرقلا ماكحأل عماجلا «٠ يبطرقلا ؛ ٠٠١:7 , قباسلا عجرملا (176)
 5-5-8 . “١871 :" , نآرقلا ماكحأ « يبرعلا نبا (17)
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 0 اا

 اذه يف» لوقي ثيح تايليئارسإلا يف ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا بهذم ركذي يبرعلا نبا اذهف
 تماق وأ . ةمكحلا وأ ةنسلا قفاو وأ نآرقلا قفاو ام تايليئارسإلا رابخأ نم ركذي ناك اًكلام نأ ىلع ليلد

 :وه لوقيو « "7 أطوملا عماج يف لَوُع ةتكنلا هذه ىلعو ٠ عئارشلا اهيف فلتخت مل يتلا ةحلصملا هب
 مل امو , لطاب وهف هفلاخ امو « عيحص وهف نآرقلا رهاظ  تايليئارسإلا يف يور ام دصقي هنم قفاو ام»

 , 9979 (نب ملعأ كبر ؛ لمتحم وهف ركذ هيف هل دري

 ركذأ ال . ًازيجو اًعماج نوكي نأ تدصقو» : لوقيف هريسفت ةمدقم يف هجهنم مسري ةيطع نبا اذهو

 يف نودلخ نبا هيلع ىنثأ دقف « اهيف هجهنم ةمالسلو 2" هدب الإ ةبآلا كفنت ال ام الإ صصقلا نم
 نيرخأتملا نم ةيطع نب دمحم وبا ءاجو صيحمتلاو قيقحتلا ىلإ سانلا عجر املف» لاق ثيح هتمدقم

 باتك يف كلذ عضوو . اهنم ةحصلا ىلإ برقأ وه ام ىرحتو , اهلك ريسافتلا كلت صخلف , برغملاب
 نع هثيدح دعب اذه نودلخ نبا لاق '"7(ىحنملا نسح . سلدنألاو برغملا لهأ نيب لوادتم

 دحاو جاهنم ىلع ةقيرطلا كلت يف يبطرقلا هعبتو» : لاق ثيح يبطرقلا ىلع ءانئثلاب هعبتاو تايليئارسإلا

 , 23" «قرشملاب روهشم رخآ باتك يف

 ىلع ءاملعلا دنع ةضوفرم تايليئارسإلاو» : هلوق ديؤملا لقن يبرعلا نبا نع يبطرقلا لقن دقو

 الو , الايخ الإ كركف يطعت ال اهنإف , كينذأ اهعامس نع ممصاو ؛ كرصب اهروطس نع ضرعأف .تاتبلا

 , 1800 ”ولابخ الإ كداؤف ديزت

 رابخأو نيرسفملا سصصق نم ريثك نع برضأو) هريسفت ةمدقم يف هجهنم اًئيبم يبطرقلا لاقو

 . 181! «نييبتلل هنع ىنغ الو , هئم دبال ام الإ , نيخرؤملا

 دقوا : هلوقب مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع رانلا دورب ةيفيك يف نيرسفملا لاوقأ ىلع يزج نبا بقعو
 هنأ امك.2) «هيضتقت ال نآرقلا ظافلأ نألو ؛ هتحص مدعل ميهاربإ ةصق يف سانلا هركذ امع ائبرضأ

 امم هركذ زوجي ال ام هنم اوركذ مهنأ ىتح حيحصلا ريغو حيحصلا صصقلا ةياكح نم نيرسفملا ضعب رثكأ

 . 1164 :1 « قباسلا عجرملا (1071)
 )١1094( زيجولا ررحملا « ةيطع نبا ٠١:١ .

 )١4( ص : ةملقملا . نودلخ نبا 5٠ .

 . 7١١:١0 , نآرقلا ماكحأل عماجلا « يبطرقلا (14)
 . ١"  قباسلا عجرملا (141)

 . 2١:7 « ليهستلا « يزج نبا (147)

 . ١7:١-"١ « قباسلا مجرملا (18)
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 تورد هاو نارام او 2 كاد اك دل 35-255 352 شم كدت كن او ا ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 اذه يف انرصتقاف نحن امأو . هنع مههيزنت بجي ام ةياكح وأ مالسلا مهيلع ءايبنألا بصنمب دمب ريصقت هيف

 . 477 ؛عيحصلا ثيدحلا يف هئم درو ام ىلعو هيلع ريسفتلا فقوتي ام ىلع صصقلا نم باتكلا

 بابسأ نم-حصي ال ام اوركذ اضيأ كلذكره لاقف كلذ نيرسفملا ضعب ىلع نايح وبا باعو

 ملع يف اذه ركذ يغبني الو ةيليئارسإ خيراوتو بسانت ال تاياكحو ٠ لئاضفلا يف ثيداحأو.لوزن

 لوط» نايح وبا لاق 14 «هبر ناهرب ىأر نأ الول اهب مهو هب تمه دقلو» ريسفت يفو ,31840(2ريسفعلا

 لاق مث 1١7 (قاّسُقلا داحآل هتبسن زوجي ال ام فسويل مهضعب بسنو نيّمهلا نيذه ريسفت يف نورسفملا
 ناسل هيلع لد ام ىلع انرصتقاو ٠ هركذ قيلي ال امم ريسفتلا بتك يف ام لقن نع اذه انباتك انرهط دقو»

 . "877 نيشي ام لك نم فسوي ةءاربو ةمصعلا ىلع لدي امم ةروسلا هذه يف يتلا تايآلا قاسمو برعلا

 بصانم بسانت ال ءايشأ ةصقلا هذه يف نورسفملا ركذو» نايح وبا لاق مالسلا هيلع ناميلس ةصق يفو

 دقو» لاق مالسلا هيلع ناميلس ليخ يفو .21477 «ةيآلا ظافلأ ىلع انملكتو اًمفص اهركذ نع انبرض ءايبنألا

 هيلع ناميلس ةنتف نعو. 2١47 « اهركذب قرولا اودوس ةبذاكتم لاوقأ ىلع ليخلا هذه ددع يف ارفلتخا

 يف اهيلع فقوي اهنم ءايبنألا ةءارب بجي ًالاوقأ دسجلا ءاقلإو ةنتفلا هله يف نورسفملا لقن» : لاق مالسلا

 , (1440(ةقدانزلاو دوهيلا عاضوأ نم يه امإو اهلقت لحي ال امم يهو مهبتك

 ميكحلا قيقدلا جهنملا اذهو فقوملا اذه عمو ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا لاجر فقوم مكلذ

 اعوقو مهرثكأو مهريغل ةبسنلاب ًاليلق مهعوقو ناك نإو تايليئارسإلا ضعب ةياور يف اوعقو مهنأ الإ
 . تايليئارسإلا داريإ نم رثكأ يذلا ىلاعت هللا همحر يبطرقلا

 « هفلاخي الو هقفاوي ال امم وأ انعرش قفاوي امم وه تايليئارسإلا نم هولقن ام نأ ملعي نأ يغبني نكل

 اًقالخ هنم مهريسافت عومجم ةمالس اذه ينعي الو مهريسافت يف هدوجو ردانلا نمف انعرش فلاخي ام امأ

 اًمامت ولخي سلدنألا ةسردم ثارت نأ  مدقت ام دعب  ررقأ نأ عيطتساو ١ لاق ثيح رمع نب ديز هررق امل

 , 1810 « عرشلا دعاوقل ةفلاخملا تايليئارسإلا نم

 .ةز١  طيحملا رحبلا 2 نايح وبا (184)

 . ؟5 ةيآلا : فسوي ةروس (180)
 . ال98 :#© . طيحملا رحبلا ءنايح وبا (185)
 . "931:17 « قباسلا عجرملا (1810)
 . "91 :/ . قباسلا عجرملا (18)

 )١189( ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا ءرمع نب ديز « 778:37 .
 )١160( ةيآلا : روثلا ةروس 7٠١ .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا لد ونوم ه2 هدام ن هاك نها ك2 ع هدانا و222 ودعت دهن د2

 لق 2 5 ىلاعت هلوق ريسفت يف يبرعلا نبا هاور ام انعرش فلاخي وهو هوور يذلا ردانلا نمو

 ًالجر نأ تايليئارسإلا يفو» : لاقف . ةيليئارسإ ةصق دروأ دقف 5" * مهراصبا نم اوضغي نينمؤملل
 اهب رظن يتلا هنيع هب أقفف (دوع لخأف ٠ ضرألا ىلإ أطأطتف هينيع ىدحإب ةأرما ىلإ رظنف يلصي امئاق ناك

 فيكف هلعاف مثأي انتعيرشل فلاخم لعفلا اذه نأ مولعملا نمو ١١7 «رشحت نيع ريخ نم يهو ةأرملا ىلإ

 . !! رشحت نيع ريخ نم نوكت

 ةماع ريسافتلا داكت ال ذإ تايليئارسإلا نم ريسافتلا ملسأ ةيسلدنألا ةسردملا ريسافت نإف اذه عمو

 نمل اًميلس اجهنم نوطعي كلذيب مهو . ةسردملا هذه باحصأ مهملسأو « توافت ىلع كلذ نم ملست
 . تاياورلا هذه نم ريسافتلا يقني نأ دارأ

 : ةيسلدنألا ةسردملاو ميركلا نآرقلا زاجدع] .

 نوزجوي اوناك دقف « اهدنع ريسفتلا رهاوظ نم ةرهاظ ةغالبلاب ةيسلدنألا ةسردملا ةيانع ةلق نإ انلق

 هريغو نودلخ نبا ليلعت كانه انركذو مهريسافت تامدقم يف اهيلع نودكؤي اوناك نإو اهيف لوقلا

 يف ءاج ةيسلدنألا ةسردملا يف ميركلا نآرقلا زاجعإ نع ثيدحلا نإ انه لوقلا عيطتسنو .2"١"1'كلذل

 : نيهجو

 : يرظنلا بناجلا : لوألا

 (دحاو ًالوق تراتخاو هيف ءارآلا نيب تحجرو ريسفتلا تامدقم يف هتزربأو ةسردملا هب تنتعا دقو

 5 هريغ در ىلع تقفتاو

 : يقيبطتلا بناجلا : يناثلا

 نم ةقرفتم عضاوم يف هيلإ ةراشإلاو نآرقلا زاجعإب اهطبرو نايبلا رارساو ةغالبلا هوجو فشك وهو

 . مهريسفت يف ليلق بناج اذهو « تايآلا دورو بسح نآرقلا

 يف ءاملعلا لاق امم ةذبن» ناونعب اثحبم هريسفت ةمدقم يف ةيطع نبا دقع دقف لوألا بناجلا امأ

 ام راتخاو اهضعب درو مهلاوقأ دقنو نآرقلا يف زاجعإلا هجو يف ءاملعلا لاوقأ هيف ضرع «نآرقلا زاجعإ

 ال نآرقلا ماكحأ ء يبرعلا نبا 0951

 1 هالعا يوغللا ججهنملا ةرقف رظنا 0050

 . 5؟-659 ١: « زيجولا ررحملا « ةيطع نبا )١185(
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 داق دأب دا اك بد 22ج 2722220 وابل وس شا هيوم منا ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 وبأ ركذو ميركلا نآرقلا زاجعإل هجوأ ةرشع 21190 يزج نباو (0 يبطرقلا دعو 197 . هتحص ىري

 : الامجا يه اهوركذ ىتلا ةرشعلا هوجولاو ('؟”!ةينامث اهنم نايح

 ١ عيدبلا همظن- .

 . هيولسا_-'"

 . لاحب قولخم نم حصتال يتلا ةلازجلا

 . برعلا ناسل يف فرصتلا 5

 . لبقتسملا يف ةيبيغلا رابخألا 0

 . دعولاب ءافولا-5

 . ةيضاملا ممألا لاوحأ نع رابخألا

 . همولع 8

 . ةغلابلا مّكحلا

 . فالتخا ريغ نم اًنطابو (رهاظ هنمضت ام عيمج يف بسانتلا

 ىلع ةسردملا تعمجا يذلا هجولا وهو ةفرصلاب لوقلا وهو هراكنإو هيلع درلل ًالطاب اهجو اوركذو

 . 19 هب لوقلا ىلع بترتي ام اونيبو هيلع اودرو هنالطبب لوقلا

 زاجعإلا هوجو حضوأ نم هجو وهو ميركلا نآرقلل زاجعإلا هوجو نم اهجو ةسردملا تحجر دقو

 : لاقف اذه ةيطع نبا ررق دقو همظنو هتحاصف يف نآرقلا زاجعإ نإ تلاقف نيرسفملا نم دحأ هركتي ملو

 اذإف هلع دمحم لبق نم ىقلتم هتحاصفو همظنو نآرقلا فصر نأ اوركني نأ طق مهنكمي مل برعلا رافكف»

 الإ هب نايتإلا رشبلا ةردق يف سيل امب يتأي يبن اذه نأ ةرورض حيصف لك ملع هيف تزجعو كلذ ىلإ تيدحت

 يف حيحصلا وهو قاذحلاو روهمجلا هيلع يذلا لوقلا وه انهو هدابع نم ءاشي نم ىلاعت هللا صخي نأ

 . "1 « هظافلأ ةحاصف يلاوتو , هيناعم ةحصو همظنب عقو امنإ يدحتلا نأو .هسفن

 . 7 _ / . نآرقلا ماكحأل عماجلا 2 يبطرقلا 45(0)

 . 3-71“: « ليهستلا « يزج نبأ 156)

 )١195( طيحملا رحبلا « نايح وبا « ١ : ٠١6 .

 رحبلا « نايح وبلا ؛؟ < 5١- , نآرقلا ماكحأل عماجلا « يبطرقلا؛ 50:١ « زيجولا ررحملا ء ةيطع نبا )١199(

 .م:١ . طيحملا

 . 09:1١-50 « زيجولاررحملا « ةيطع نبا (19)
 ) )1١99ةيآلا : ءارعشلا ةروس ١9 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سشئدنألا ١ 2-2-2-2 ندد لل ا مع اسال حاحا سس عام اع عع عع عع

 امو # : ىلاعت هلوق يف رعشلا هل هيبن نع بجح هناحبس هللا نأ نيبو يبرعلا نبا !ذه ررقو

 ةحاصف لعج ْنم رخدا دق هللا ناك امل , 2١517 * نيبم نآرقو ركذ الإ وه نإ هل يغبني امو رعشلا هانملع

 نع ةجراخلا ةحاصفلا بيجعو « ةغالبلا بولسا نم هيلع وه امل « هقدص ىلع ةلالدو هل ةزجعم نآرقلا

 . 1" دللا نيقدشتملا حصفلا « ءاغلبلا نسللا برعلا مالك عاونا

 ,اهئيناوقو بادآلا فراعم يف ١7" لغوتو . اهنينافأو ةحاصفلا بيلاسأ يف لغوت نم» نايح وبا لاقو

 , اهيلع ماحي نأ نكمي ال ةغالبلا نم ةياهنو , اهيلإ لصوي ال ةحاصفلا ةياغ يف نآرقلا نأ نادجولاب كردأ
 , ('1 « ردقلا ثحت ةلخاد الو , رشبلل ةنكمم ريغ هدنع هتضراعمف

 لوق لقنو "9 « ةداعلل قراخ رمأ هتغالبو هتحاصف نإ» :ميركلا نآرقلا زاجعإ نع يبطرقلا لاقو

 . "47 هظافلا ةحاصف يلاوتو هيتاعم ةحصو همظنب وه امنإ نآرقلاب يدحتلا هجو» نأ يف ةيطع نبا

 الإ هتغالبو هتحاصفو همظن وه ميركلا نآرقلا يف زاجعإلا هجو نأ ىلع ةسردملا لاجر عامجإ عمو

 يغالبلا زاجعإلا هوجو فشك هب ينعنو يقيبطتلا بناجلا وهو هيلإ انرشأ يذلا يناثلا بناجلا ىرن انأ
 ةليلق اروص تمدق لب يغبني امك ةسردملا هب مقت مل يذلا بناجلا وه ميركلا نآرقلا يف ةحاصفلا رارساو

 هاجتالا نع ثيدحلا دنع كلذ بابسأ ىلإ انرشا دقو هل ةسردملا ريرقتو هتيمها عم بسانتت ال ةزجوم

 . اثه هتداعإ نع ينغي امب "''* ةسردملا لاجر دنع يوغللا

 هيبشتلاك تايآلا ضعب ريسفت دنع اهيلإ تراشأو ةيغالبلا ثحابملا ضعب تلوانت ةسردملا نأ دجنو

 . عيدبلا ملع ةغالبلا مولع نم تضرع ام رثكاو « ريخأتلاو ميدقتلاو « ةلكاشملاو قابطلاو « ةراعتسالاو

 يف زاجعإلا هجو هنوكو هتغالبو نآرقلا ةحاصف يف يرظنلا بناجلا تلوأ ةسردملا نأ نيبتي اذهبو

 . اهريسافت يف هنم ةلمج دورو عم يقيبطتلا بناجلا يف ترصقو اهمامتهاو اهتيانع نآرقلا

 ,. ا . نآرقلا ماكحأ 2 يبرعلا نبا 0(

 . «لقوتك دعص لبجلا يف لقو» ١78١ ص « يدابأ زوريفلا : طيحملا سوماقلا يف لاق )5١1(

 . 8:١ « طيحملا رحبلا « نايح وبا )5١7(

 .ال٠:6 نآرقلا ماكحأل عماجلا 6 يبطرقلا 05

 . لا/-ا/:١ « قباسلا عجرملا )3١4(

 .هالعا يوغللا جهنملا ةرقف رظنا )٠١6(
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 اس ا اا ااا ام اح اا اس ا اح اا ا ا احا امام اح نان ا حاحا احا ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 : ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا صئاصخ

 ضعب صلختسن نا عيطتسن ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنمل عيرسلا ضرعلا اذه دعبو

 : زاجيإلا ًالواحم اهضرعأسو هايازمو هصئاصخ

 : ةرايعلا ةلوهس-١

 « فلكتلاو رعقتلا نع اهدعتو برلسألا ةسالسو ةرابعلا حوضوب ةسردملا لاجر زيمت لدقف

 ىلع سانلا اهأرقي ةرسيم ةسردملا ريسافت بلغأ تءاج دقف اذلو . اهب الإ يلجنت ال ةدقعم ظافلأ

 يف فلكتلا نوكي دقو مهنيب هراشتناو لوبقلاب هل سانلا يقلت بابسأ نم بولسألا اذه نأ كشالو

 ةسردملا ريسافت نأ دكؤنو . ريسافتلا ضعب نع سانلا ماجحإ بابسأ نم ربيعتلا ةكاكر وأ ةرابعلا

 . كبسلا ةدوجو ىنعملا ةلازج ةرابعلا ةلوهس عم تعمج

 : ريسفتلا ةمدقم يف جهنملا مسر 1

 اهكلسيس يتلا دعاوقلا نايبو هريسفت ةمدقم يف هجهنمل رسفم لك مسرب ةيسلدنألا ريسافتلا تزيمتو

 نم هضرغو « هنع ضرعيس امو ثحايملا نم هب ينتعيس امو « هريسفت اهيلع موقي يتلا لوصألاو

 يف نيرسفملا نم ليلقلا الإ اهكلسي ملو سلدنألا يرسفمب ةصاخ نوكت نأ ةقيرطلا هذه داكتو «ريسفتلا

 هدشرتو هبلط ىلع لوصحلا هل رسيتو هدارم ىلع ثحابلا نيعت ةدومحم ةقيرط كشالو يهو . قرشملا

 . هضرغ ناظم ىلإ

 : ةيسلدنألا ةسردملا ريسافت يف لوقنلا ةرثك_-"

 ةسردملا نأ الإ مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نع لقنلا يف قرشملا يرسفم كراشت تناك نإو يهو

 عيطتسن لب « سلدنألا يف وأ قرشلا يف اوناك ءاوس مهسفنأ نيرسفملا نع لقنلا ةرثكب تزيمت ةيسلدنألا

 ءامسأو قرشملا ثارت انل تظفحو قرشملاب ترهظ يتلا ريسفتلا بتك عيمج نم تدافتسا اهنإ لوقلا

 ًاريثك يبطرقلا لقن دقف .« ضعب نم ةسردملا لاجر ضعب دافتساو 2" '"” . كلذ دعب تدقف يتلا ريسافتلا

 . ةيطع نبا نع يزج نبا لقنو يبطرقلا نعو امهنع نايح وبا لقنو , يبرعلا نباو ةيطع نبا نع

 . 507 : ١ ؛ ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا ءرمع ديز )٠7(
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 20 ا 001110

 : يأرلا يف لالقتسالا- ؛

 ىلع لالدتسالل انايحأ نودروي ام نودروي لب لقنلا درجمب نوفتكي ال اوناك دقف « لوقنلا ةرثك عمو
 . هلاطبإو لوقنملا يأرلا ىلع درلل لقنلا نوكي انايحأو هيلإ اولام بهذم وأ « هيلإ اوبهذ لوق

 0 اهؤافيتساو لاوقألا ضرع

 نكمي يتلا تالامتحالاو « ةيآ ريسفت يف نيرسفملا ءارآ ءافيتسا انايحأ اهب نودصقي لوقنلا ةرثكو

 .ةيآلا اهب رسفت نأ

 : لئاسملا ريرحت"

 ةرثك بابسأ نم اذه لعلو ةلدألا ءافيتسإو لاوقألا هيجوتو ةقوثوملا رداصملا ىلع دامتعالاو

 . ةدحاولا ةلأسملا يف لآوقألا ددعتو نيرسفملا نع مهلوقن

 : اهنم تبثتلاو رابخألاو تاياورلا صيحمت-

 نآرقلا رهاظ هنم قفاو امف هيلإ اورظناف» لوقيف رابخألا ضعب ضرعي وهو يبرعلا نبا لوق انب رم دقو
 ام نوضرعي مهف (''" هب ملعأ كبر لمتحم وهف ركذ هيف هل دري مل امو ٠ لطاب وهف هفلاخ امو حيحص وهف
 امئاق مهحيجرت نوكي ىتح اهتحصو تاياورلا نم نوتبثتيو ةئسلاو باتكلا ىلع ةلدأو لاوقأ نم هودروأ

 قرشملا يف نيرسفملا مالعأ ىلع ةسردملا لاجر بقع ام (ريثكو ةميلس دعاوقو ةحيحص لوصأ ىلع

 . ءاهقفلا لاوقأ ضعب اودرو ةغللا ءاملع لاوقأ ضعب ىلع اوضرتعاو مهلاوقأ ركذ دعب

 : تاءارقلاب ةيانعلا-8

 مهئارت يف رظانلاو ذاشلاو اهنم رتاوتملا « اهب مامتهالاو تاءارقلاب ةيانعلاب سلدنألا ريسافت ثزيمتو

 «ةرادصلا ناكم تأوبت دق مهتافنصم ىريو « ةءارقلا ةمئأ ةمدقم يف مه « اًذاذفأ ءاملعو (ذلاخ اًنارت ىري

 نم رثكأ اهتمدقم يف لعجف رشنلا ةباتك يف هيلع دمتعا يتلا تافنصملا دع يرزجلا نبا نأ انركذ دقو

 . نييسلدنألل بتك ةرشع

 تاءارقلا اوركذو ةاحنلا ضعبو ةلزتعملا نم ةرتاوتملا تاءارقلا ضعب ركنأ نم ىلع درلاب اونتعا امك

 ىنعم ديفتل وأ ةرتاوتم ةءارق قفاوت ىتح اههيجوتل وأ اهب يوغللا لالدتسالل وأ اهيلع هيبنتلل ةذاشلا

 . (ديدج
 ) )3١1نآرقلا ماكحأ « يبرعلا نبا , :١١905 .



 هدا خخ م كال الا ياو امل مان ماما هةر  لع طعم ريسمفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 ّ نآرقلا مولعب ةيانعلا 4

 تزيمتو . ميركلا نآرقلا مولعب ةقئاف ةيانع مهدنع دجي ةيسلدنألا ةسردملا ريسافت يف ئراقلاو

 . اهنم ريسفتلاب لصتي امو ميركلا نآرقلا مولع نع ثيدحلاب اهيف اونع يتلا تامدقملا كلتب مهريسافت

 ةئملا هثيدح براق ىتح مولعلا هذه نع ثيدحلاب اهيف ضافأ يتلا يبطرقلا ةمدقم تامدقملا هذه عسوأو

 .''*'ليوأتلا م ع

 بابساو خسنلاو تاءارقلاك « نآرقلا مولع نع مهريسافت نوطب يف ةريثكلا ثحابملا نع ًالضف اذه

 . نآرقلا بارعاو لوزنلا

 : ةديقعلا يف ةفلتخملا قرفلا ءارآ نم اهتمالسو ةفرحنملا تارايتلا نع دعبلا_

 ةمصع نم لانت يتلا تايليئارسإلاو ةيفوصلا تاحطشو ةلزتعملاو ةضفارلا ءارآ اريثك تبراح دقف

 مهريغو ةلزتعملا وأ ةعيشلل سلدنألا يف ريسفت رهظي ملف كلذل ةجيتنو . مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 . قرشلا يف رهظ امك قرفلا نم

 : ةيهقفلا ماكحألا يف عسوتلا- ١

 ةيمستو « يبرعلا نبا ريسفت وهو ماكحألا تايآل هلمكأب ريسفت صيصخت نم كلذ ىلع لدأ سيلو

 ماكحألا تايآل هلوانت نأ الإ اهريغ لوانت دق ناك نإو يبطرقلا وهو نآرقلا ماكحأل عماجلاب هريسفتل رخآ

 . لومشو عسوتب ناك

 « ثحبلاو ةيانعلا نم اهقح اهوطعاو ماكجألا تايآ اولوانت نيذلا ةسردملا لاجر ةيقب ىتأي مث
 . يكلاملا هقفلا ةصاخ هقفلا يف ةعوسوم اهعومجمب سلدنألا ريسافت ربتعتو

 ١١ تايليئارسإلا ةبراحم_- :

 يف اهداريإو اهتياورل جهنملا اومسرو اهرطخ ىلإ اوهبنو تايليئارسإلا نم ةسردملا لاجر رذح دقف
 ريسفتلا بتك .

 : يناميلسلا دمحم : قيقحتب دحاو دلجم يف عبط ١م
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : 0 ا 00

 ال امم وهف اهنم هودروأ امو ليلقلا الإ اودروي ملف ًالامجإ مهجهنمب ةسردملا لاجر مرتلا دقو

 ةياور نم اورثكا نيذلا قرشملا يف نيرسفملا جهنم اذهب اوفلاخو ؛ (ردان الإ انتعيرش فلاخي

 . مهضعب دنع اهتحصل رحت ريغ نمو تايليئارسإلا

 : ةيغالبلا لئاسملا يف عسوتلا مدع_ “١1

 اهثحابمل مهتفرعم عم ميركلا نآرقلا يف ةغالبلا هوجو نع ثيدحلا ةسردملا لاجر رثكي ملو

 : ةيلدجلا ضورفلاو « ةيمالكلا لئاسملاو ةيفسلفلا ثحابملا نع ضارعإلا 5

 كلت يف اهلهأ عقو يتلا ةلاضلا قرفلاو هفرحنملا تارايتلا نع مهدعبب ةلص اذهل نوكي دقو

 ةديقعلا ءافص نع ةديعبلا ةيلدجلا ضورفلاو فلكتلا ىلع الإ مهدعاوق ضعب موقت ال ثيح ثحابملا

 .9"2 مهيجنتلاو ةفسلفلا الإ ظح سلدنألا لهأ دنع اهل مولعلا لكو اهئاقنو

 : يعامتجالا حالصالا- 16

 ةيكولسلا تافارحنالا ىلإ نوريشيف هيف نوشيعي يذلا عمتجملاو عقاولاب تايآلا ريسفت طبرب كلذو
 اوبراحف ماكحلا نم وأ ملعلا ىلإ نيبستنملا ضعب نم وأ ةماعلا نم تناك ءاوس مهعمتجم يف ةيدئاقعلاو

 نم اهجالع اوسمتلاو « ةلاضلا ةيفوصلا قرطلاو « ةفئازلا تادقتعملا نم اورذحو « تاركدملاو عدبلا

 . ءاودلا اوفصوو ءادلا اوصخشو هونيبف ميركلا نآرقلا تايآ

 : جئاتتلا

 : ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ لصوتن عيرسلا ضرعلا اذه دعبو

 ىلإ يسلدنألا عمتجملا ةدودعم تاوئس يف لوحي نأ عاطتسا ذإ هتوقو مالسإلا ةمظع : الوأ

 : ةراضحلا هذه ىلع ةدهاش مهراثآ اذه انموي ىلإ لازت الو رضحنم ملسم عمتجم

 ال ةمألا نم ءزجب ىلإ طوقلا لوح هنأ كلذو حالصإو ءانبو « ةليضفو ريخ نيد مالسإلا نأ : ايئاث

 رئاس نيبو مهنيب زيمي وأ ريخستلاو لالذإلا ةلماعم دالبلا لهأ لماعي ملو اهيمجعو اهيبرع نيب قرف

 . (برغملا) يف ديعس نبا نع ريسي راصتتخاب هلقن دقو « 755 ص « ةيسدنسلا للحلا « نالسرأ بيكش )7١4(
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 هدم همن د اد دك و طع طل اد كما داع كاع واح كنان دع دق خدم ل درعا ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 ءاملعلاو ماكحلا جرخ دقف « بصنملا وأ ميلعتلا وأ لاملا يف نيحتافلل تازايتما يطعي وأ نيملسملا

 لود هلعفت امم ةربع ثيدحلاو ميدقلا خبراتلا يف انلو . مهسفنأ سلدنألا لهأ نم دنجلاو ةاضقلاو

 . مهقالخأل داسفإو مهلاومأل بهنو مهتماركل ناهتماو داليلا لهأل لالذإ نم رامعتسالاو لالتحالا

 قرشلا يف مهنارقأ اوزب ءاملع مهنم جرخ سلدنألا لهأ يف مالسإلا هثدحأ يذلا لوحتلا نا : اعلاث

 مولعلا ىتش يف ةيمالسإلا تافلؤملا ةريخ نم ابتك اوفلأو ءاملعلا نيب ةيماس ةناكم مهأَوَبو برغلاو
 لضفأو « نايح يبال اههجوو اهنع عفادو تاءارقلل ضرعت ريسفت لضفأف ريسفتلا ملع ةصاخ فراعملاو

 ريسفتو « دلخم نب يقب ريسفت روثأملاب ريسفت لضفأو « هبصعت عم يبرعلا نبال ماكحألا تايآ ريسافت

 . سلدنألا دالب نم مهلكو ريسافتلا لضفأ نم ةيطع نبا

 دالب مالسإلا لخد نأ امف « راشتنا ةعسو ةيبرعلا ةغلل ةوق هراشتناو مالسإلا ةوق يف نأ : عيار

 ةطلس ريغ نم ةيمسرلا مهتغل تراص ىتح ةيبرعلا ةغللا ملعت ىلع سلدنألا لهأ لبقأ ىتح سلدنألا

 جوعأ ام نوموَقي ةيبرعلا ةغللا يف ةمئأ مهنم راص ىتح نيدلا اذه ةفرعم يف ةبغر امنإو كلذ ىلع مهربجت

 وهو هجهانمو هصئاصخو هدعاوقو هلوصأ هل ريسفتلا يف ًزيمتم اجهنم نييسلدنألل نأ : اًسماخ

 مدق ىتح قافآلا يف فاطو راحبلا ضاخو ريسافتلا سردو « هقبس نمم دافتساو هرداصم تعونت جهنم

 . ةزيمتملا ريسافتلا هذه

 , اهباش امم قرشملا يف ريسافتلا ةيقنت وحن ةوطخ اوطخ دق سلدنألا يف نيرسفملا نأ كش الو

 . ىذتحي اجهنم اومسرو

 مهريسافت ةيقنتب ىرخأ ةوطخ ىلإ ةوعدلاب اَنذِإ نوطعي  اًنايحأ - ضعبل مهضعب دقنب مهو
 رثكأ ريسفت انل جرخيل مهريسافت ىلإ هتفاضإو مهريغ ريسافت يف نسح ام ذخأو مهجهنم نم ةدافتسالاو

 . ءاقنو ءافص

 : ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ناعتسملا هللاو



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا دج ند ا تاو لمت هد دا نبل الناقل عدد كا هن دعا

 * عدارملاو رداحملا

 : بيكش ريمألا « نالسرأ

 .توريب « ةايحلا راد « ةيسلدنألا راثآلاو رابخألا يف ةيسدنسلا للحلا

 : ديعس « بارعأ

 ه١٠5١ ىلوألا ةعبطلا « يمالسإلا برغلا راد « برغملاب ءارقلاو تاءارقلا

 : ميلحلا ديع نب دمحأ « ةيميت نبا

 « دمحم هئباو مساق نب نمحرلا دبع بيترتو عمج « ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم -
 .مها14 « ىلوألا ةعبطلا « ريوصت

 ةعبطلا « تيوكلا « ميركلا نآرقلا راد « روزرز ناندع : قيقحت « ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم -

 .ها١91 « ىلوألا

 : دمحم نب دمحم نيدلا سمش « يرزجلا

 .توريب « ةيملعلا بتكلا راد « ه5١ ٠٠ ةيناثلا ةعبطلا « ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ ّ

 . ثوريب « ةيملعلا بتكلا راد « رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ِ

 : دمحأ نب دمحم مساقلا وبا « يبلكلا يزج نبا

 . رصم « ةثيدحلا بتكلا راد « ةوطع ميهاربإو يسنويلا : قيقحت « ليزنتلا مولعل ليهستلا

 : هللا دبع وبا « يديمحلا

 . م955١ « ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا « سلدنألا ةالو ركذ يف سبتقملا ةوذج

 : فسوي نب دمحم نايح وبأ نيدلا ريثا « يوحنلا نايح وبأ

 . اها 5٠7 « ةيناثلا ةعبطلا « ركفلا راد « طيحملا رحبلا

 :نمحرلا دبع ديز وبأ « نودلخ نبا

 . توريب « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد « ةثلاثلا ةعبطلا « ةمدقملا

 . اصن هنم تلقن ام الإ رداصملا يف ركذأ مل *
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 نا اا احا ااا احح حاحا ااا حا حا اح اا اح اا حا اص احا ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 : يلع نب دمحم نيدلا سمش « يدوادلا

 ىلوألا ةعبطلا « ةرهاقلا ءةبهو ةبتكم « رمع دمحم يلع : قيقحت « نيرسفملا تاقبط

 .ه

 : يراصنألا دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبا « غابدلا

 ميهاربإ : قيقحت « يخونتلا لضفلا وبا هقلعو هداز « ناوريقلا لهأ ةفرعم يف ناميإلا ملاعم

 : هللا دبع وبا « يبهذلا

 ةثلاثلا ةعبطلا « دنهلا  دابأ رديحب ةينامثعلا فراعملا ةرادإ سلجم ةعبطم « ظافحلا ةركذت

 0 ياابو

 : نيسح دمحم « ييهذلا

 . رصم «ةثيدحلا بتكلا راد ء نورسفملاو ريسفتلا

 : دمحم يلع « يرييزلا

 . ه501١1/ ىلوألا ةعبطلا « قشمد « ملقلا راد « ريسفتلا يف هجهنمو يزج نبا

 : نيدلا ردي « يشكرزلا

 ةثلاثلا ةعبطلا « ركفلا راد « ميهاربإ لضفلا وبا دمحم : قيقحت « نآرقلا مولع يف ناهربلا
 .هاأ560

 : نمحرلا دبع نيدلا لالج « يطويسلا

 ةعبارلا ةعبطلا ءرصمب يبلحلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش ؛ نآرقلا مولع يف ناقتالا

 . ه4

 : ىبحي نب دمحأ « يبضلا

 1 ١9717 يبرعلا بتاكلا راد « سلدنألا لهأ لاجر خيرات يف سمتلملا ةيغب

 : رمع ديز « هللا دبع

 نآرقلا مسق نيدلا لوصأ ةيلك ىلإ ةمدقم هاروتكد ةلاسر « ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا

 . ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةعوبطم «٠ ه ١5٠ 5 ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج همولعو

 قف



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ ------------------ 2-2-2 د ل م م مس سا دع ع

 : يرفاعملا هللا دبع نب دمحمركب وبا « يبرعلا نبا

 ةيناثلا ةعبطلا « هاكرشو يبلحلا ىسيع ةعبطم « يواجبلا يلع : قيقحت « نآرقلا ماكحأ

 .ه ا141/

 : بلاغ نب قحلا دبع دمحم وبأ « ةيطع نبا

 ىلع عبط « نيرخآو قورافلا يلاحرلا : قيقحت « زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا

 . ه ١84 ةحودلا ىلوألا ةعبطلا ءرطق ةلود ريما ةقفن

 : باهولا ديع « دياف

 ةرهاقلا « ةيريمألا عباطملا نوئشل ةماعلا ةئيهلا « ميركلا نآرقلا ريسفت يف ةيطع نبا جهنم

 .ه

 نسح دمحأ « تاحرف

 . ه ١5١5 ىلوألا ةعبطلا « ندرألا « ناقرفلا راد « نآرقلا ريسفتو بلاط يبا نب يكم

 : بوقعي نب دمحم رهاط وبأ نيدلا دجم « يدابأ زوريفلا

 .ها555١ ىلوألا ةعبطلا « ةلاسرلا ةسسؤم « طيحمل ا|سوماقلا

 : هللا دبع وبا « يبطرقلا

 . توريب « يبرعلا ثارتلا ءايحا راد تسفوألاب هعبط تداعأ ؛ نآرقلا ماكحأل عماجلا

 : يلع نب دحاولا دبع دمحم وبأ « يشكارملا

 . ءاضيبلا رادلا « باتكلا راد ٠ برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا

 : ىفطصم « ينيشملا

 .ها٠5١"5 ىلوألا ةعبطلا ؛ توريب « ةلاسرلا ةسمؤم « سلدنألا يف ريسفتلا ةسردم

 : دمحأ نب دمحم نب دمحأ سايعلا وبأ يرقملا

 دمحم . د :قيقحت «توريب « ىيرعلا باتكلا راد « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 . ديمحلا دبع نيدلا يبحم
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 227 2 ع ات دا ا مو م يك كت عمم ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 : نسحلا وبا « يدحاولا

 ىلع ةعوبطم ه ١509 هاروتكد ةلاسر « نازوفلا حلاص نب دمحم : قيقحت ء طيسبلا ريسفت

 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج نيدلا لوصأ ةيلك همولعو نآرقلا مسق ىلإ ةمدقم ةبتاكلا ةلآلا

 . ةيمالسإلا
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 : يم السلا ركفلا ليصات يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 اجذومن مزح نبأ

 يناتكلا لدمحم : روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تف كد وا د كاد داو دج ع درع واع كاع د ف ع دادو كلذ دو درباط عد غم عدو دل د ج8

 : يم السإلا ركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ
 اجذومن مزح نبا

 (*!يناتكلا دمحم :روتكدلا

 نم سلدنألا يف يمالسإلا ركفلا ليصأت يف مزح نبا تاماهسا شقاني ثحبلا : عوضوملا رواحم
 : ةينآلا رواحملا ىلع اًركرم هتافلؤم لالخ

 . ةيفيرحتلاو ةيكيكشتلا دئاقعلا دقن : ًالوأ

 . ةقراشملا دنع يمالكلا ركفلا ميوقت : اًيناث

 . سايقلا ىلع صنلل رابتعالا در : اًئلاث
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 1طتك مدمعع 0لعوعتطءد طع همماتتطساتم» ه2 اطع ةصقدلطسوآدمم ذص ءواهطاتكطنمع آكامسنع

 اهمالعطغ طعمتتوط اطع تهد 01 1طص ادعس, "[طع امهذعو هغ طع (طغسصع لتكعتكوعم ةق 1011095 :

 1. تناتعتكس 04 اطع 6ءاتعأو ةصعئاتمع 20 ةطمانأا ةصل م62 6041

 2. 8؟ةلن 206ه 014 طع مطتلموهمطنعدل اطمدؤطغ ه4 طع ة/ادمطعم.

 3. ع هتلعمعع 01 اعرجأ ١0د ةزالمعتقتم .

 . برغملا « ناوطت  بادآلا ةيلك ديمع « ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ وضع بادآلا يف ةلود هاروتكد (*)

 "ا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ ------------- 22 ل نال لل سا ل ع ا حس

 : ثالث تامدقمب عوضوملل دهمن نأ حرتقن

 . ناونعلا يف ةلمعتسملا ميهافملا نع : ىلوألا

 . ةماعب ةيمالسإلا ةفاقثلا يف سلدنألا ةمهاسم نع : ةيناثلاو

 /ه85"10731) مزح نب يلع دمحم يبأ ريبكلا يسلدنألا ملاعلا ةيصخش نع : ةغلاثلاو
 : )ما ه4

 ليصأت يف هماهسإو مزح نبال ماعلا يركفلا عورشملا وهو « عوضوملا لوانت ىلإ اهدعب لقتنن مث
 . يمالسإلا ركفلا

 : ميهافملا ديدحت

 اهثارت ثحب ىلع نوبكنملاو « ةيمالسإلا سلدنألا خيرات يف نوصصختملا نوثحابلا لازيام

 يبدألا ثارتلا ءانغإ يف سلدنألا ءاملع ماهسإ لوح ديدجلا فاشتكال ةحيسف حانم هيف نودجي هقيقحتو

 ثارتلل قيقحتلاو ثحبلا لامعأ لضفب هقافآ عستتو فشكني لظ يذلا ماهسإلا كلذ ؛ مالسإلل يفاقثلاو

 . رقلا اذه نم ةريخألا دوقعلا لالخ نويعماج نوسراد اهزجنأ يتلا يسلدنألا

 لوانت دون « ثحبلا اذه عوضوم وه يذلا « ماهسإلا كلذ نم بناج ثحب يف ضوخلا لبق دونو
 نيذه لوح وه امنإ ةلاقملا هذه رادم نآل ؛ ديدحتلاب (يمالسإلا ركفلا) موهفمو (ليصأتلا) موهفم

 جاتنإلا يف دئاسلا يركفلا رايتلا قيمعتل « ةيسلدنأ فيناصت نم هزاجنإ مت ام لوحو « نيموهفملا

 . نيملسملا ىدل يلوصألاو يدئاقعلا

 نم تاقبط تحت يفتخي داكي يذلا قيمعلا يقاقتشالا رذجلا ىنعم ىلع هموهفم موقيف ليصأتلا امأ

 سرادلل ودبتو « ةيبرعلا مجاعملا اهب لفحت يتلا « رخآ اثيح ةيزاجملاو « اًئيح ةيقيقحلا تالامعتسالا
 نأ ةلاجعلا هذه يف ىرنو . يوغللا ملاعلا جهئمب اهقاطنتسا نكمي ةيلامعتسا اياقب وأ تايرفح ةباثمب

 مث « (ةنونيكلا أدتبم) ىلع قلطأ مث (نيوكتلا ءادتبا) ىلإ هتالامعتسا لك يف دوعي ةغل (لصألا) ىنعم

 لصألا : اولاقف « ةيتحتلا ةينبلا ساسأ وه تباث ىنعم ءارو ظحلملا اذه ىراوتو . (نئاكلا روذج) ىلع

 يف امك « ضرآلا يف رذجتملا ةرجشلا دوعو . طئاحلا لصأو « لبجلا لصأ هنمو « ءيش لك لفسأ

 .'1"#ءامسلا يف اهعرفو تباث اهّلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك ًالثم هللا برض فيك رت ملأ 8 ليزنتلا

 فيشر



 عساس دع تس حج ع ع ماس احح و م تاع نع تح عن تاس حان نحط ع ماع تاع مان اع عا ع حم حاس ناماح نا ل ع ل حاحا يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 ءانتباك يسح يدام : ناعون وهو « رئاسلا حالطصالا يسحلا وأ يداملا ىنعملا اذه ىلع ىنبناو

 يلقعو . هريغ هيلع ماق ام عونلا اذه يف لصألاف « ساسأ ىلع رادجلا ءائتبا وأ « رادج ىلع فقسلا

 هتاذب ينغتسملا وهف « هادع امع ءانغتساب هسفنب همكح تبث ام وهو يقطنم وأ . هليلد ىلع مكحلا ءانتباك

 . هيلع هب ةنهربلا وأ هريغ ءاعدتسا نع تابثإلا يف

 (لصأ) لعفلا فيعضتب « ناث يحالطصا موهفم لوألا يحالطصالا ىنعملا كلذ ىلع ىنبنا مث
 اريثك عاشو . كلذك نكي مل نأ دعب ًالصأ ءيشلا لعج ىنعمب « ًاليصأت لّصأ يأ « (ةليعفت لّمف) ةغيصب

 ءامسألا وأ تاقتشملا نم عورفلا ذاختا ىلع ةصاخيب وحنلا ءاملع هب ٌلدو « ءامدقلا ءاملعلا ريباعت يف

 « لصألا ةفص تالجترملا وأ تاقتشملا نم عرفلا باستكا يأ . اهنم قتشي لوصأ ةباثمب ةلجترملا

 . ةقانلا مسا نم قونتساو « لجرلا مسا نم « لجرتساو لجرت لوقتف

 دلاوتلا ىلع ةرداقلا ةقالخلا ةوقلا ةفص هباستكا يأ « لصألا ةوق هباستكا ينعي نذإ عرفلا ليصأتف

 ةبستكملا ريغ ةيتاذلا تافصلا وأ قالخلا عبطلا ىنعمب (ةلاصألا) موهفم هنمو . رارمتسالاو ددجتلاو

 . "اهل ةموقملاو هتيصخشل ةيذغملا نئاكلا روذج ةياثمب اهنأكف « جراخ نم دادمتسالاب وأ ديلقتلاب

 ةباثمب نيعم يركف جهنم لعج ىلإ ريشي ىنعم ركفلا ليصأت نأ تايطعملا هذه لك نم جتنتسيو
 . لالدتسالاو رظنلا لوصأ نم لصأ

 نأ كردأ هنأكف ."”رظنلا الو ملعلا الو ركفلا عمجي ال هيوبيس لاق « ةيلاعفلا كلتل جاتن ىوس راكفألا

 ضعبلا هعمج دقو « عمجلل ةلباق اًناذ سيلو « لعفلل سنج ةباثمب وه لمأتلاو رظنلا ىلع ركفلا ةلالد

 ىنعمب ةركفلاو ركفلا لمعتسا مث « ةركفلل عمج وه امنإو « ركفلل عمجب انرظن يف سيلو . راكفأ ىلع

 تاوذ ىنعمب مولع ىلع عمجي دقف « ملعلا ١ يف نأشلا كلذكو . هعمج نكمم هنأ نظ نم نظف . دحاو

 ةلالدل عمجلا لاح يف اهتالدل ةفلاخم مولعلا ةلالد حبصت ذئتيحو . ةمولعملا اياضقلاو فراعملا

 بحلاك « ددعتلا هيف روصتي ال هنأل ؛ هعمج غوسي الف ةيردصملل ضحمت اذإ ردصملا امأ . ردصملا

 «عبطلاب ددعتم وهو « هقلعتم ىلع ةلالدلا ردصملاب ديرأ اذإف « لهجلاو ملعلاو كرتلاو ذخألاو ضغبلاو

 مولع : لوقن الو « نانويلا مولع وأ برعلا مولع : لوقن نأ نكمي هنأ يف كلذ رهظيو . هعمج غاس

 . (هللا ملع) لوقن لب «هللا

 . م1106 « توريب ؛«(لصأ) ةدام « يليالعلا هللا دبع خيشلل مجعملا : رظنا (1)
 . 0: © جملا 0 را قولا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا دا مداد 2222 26350 12 2 222 27 نانأاط د دب لاح مج نت كو كال أع ادت توج

 وأ « مولعملاب قلعتملا لعفلا قلطم وأ « هيف ركفملاب قلعتملا لعفلا قلطم رظنلاو ملعلاو ركفلاف
 . هيلإ روظنملاب قلعتملا لعفلا قلطم

 ناعم دحأ ةلاحم ال هي ديرأ ثيدحلا رصعلا يف لامعتسالا هب ىرج امك يمالسإلا ركفلا قلطأ اذإو

 : ةثالث

 نم يهو « ركفتلاو لمأتلاو رظنلاب ءاملعلا اهلوانتي يتلا تاعوضوملاو اياضقلا ةلمج : اهلوأ

 تالكشملاك وأ « هقرطو عيرشتلا يف داهتجالا لئاسمو « مالكلا ملع لئاسمك ةعيرشلا وأ ةديقعلا ميمص

 نم رصعلا تاريغتمل هتباوث ةمءالمو مهنيد رومأ ديدجت يف « رضاحلا رصعلا يف نيملسملا تهجاو يتلا

 . هلامعإ رادمو ركفلل نيماضم اهلكو « ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيسايس

 لامعإ يف ةقيرطلا وأ جهنملا رابتعاب « اياضقلاو تاعوضوملا كلت يف هب ركفملا جهنملا : اهيناثو

 بناج ىلإ لقعلا ليلد ىلع دامتعالاو « اهلوصأو ةديقعلاب اًفلس ةددحم تباوثل اًقبط ناكر حتي ركفلا

 . لقنلا ليلد ىلع دامتعالا

 يذلا ظحلملا بسحب اهعمج نكمي ال يتلا 2 اهتاذ ريكفتلا ةيلعاف ىلع ةلالدلا : اهثلاثو

 جذومدلل اقبط راكفألل جتنم زاهج ىلإ اهلوحت نكمي راكفألل ةجتنملا ركفلا ةيلعاف نأ رابتعاب .هانحضوأ

 . مزح نبا وأ يبطاشلا وأ يعفاشلا وأ يلازغلا ريكفت يف كلذ ىلجتي امك « يمالسإلا

 جهنملا امإو « راكفألل ةجتنملا ةيلعافلا امإ يهف (يمالسإلا ركفلل) ةيساسألا يناعملا يه هذهف

 . ريكفتلا رادم يه يتلا اهسفن تاعوضوملا امإو « راكفألا كلت جاتنإ يف عبتملا

 ؟ (ليصأتلا) ىنعم لمتحي ةثالثلا يناعملا هذه نم ىنعم يأف

 نم عرفتي ام هيلع ينبني يذلا ساسألا ربتعي قباس (لصأ) دوجو ىلع ينبني ةماعب ليصأتلا نإ

 . لالدتسالاو مكحلا يف لصألا ةوق اهباسكإ يأ , اهليصأت لواحنف عورفلا كلت ىلإ يتأن مث «عورف

 ركفملا جهنملا هنإ : هنع انلق يذلا جهنملا يأ « يناثلا ىنعملاب ركفلا يف الإ قبطني ال ىنعملا اذهو

 ركفلاف ؛ لالدتسالاو رظنلا يف اهلوصأو ةديقعلا تباوثل اًقبط ركفلا لامعإ يف ةبولطملا ةقيرطلا وأ هب

 رظنلا يف هلوصأ نآرقلا عضو يذلا جهنملا ىلع اساسأ لدي نأ يغبني امنإ انيأر يف يمالسإلا

 هب ينعن امنإف يمالسإلا ركفلا ليصأت نع ثدحتتن امدنعو لقعلاو لقنلا يليلدب ديقتلاو «لالدتسالاو

 رظنلا يف هلصأ ةوق جهنملا اذه باسك] ةلواحمو . هل ًالصأ نآرقلا رابتعاب « يمالسإلا جهنملا ليصأت

 . دوصقملا ليصأتلا وه لالدتسالاو
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 ال يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 يفو ٠ ةهج نم هتيرح يف يمالسإلا ركفلا ةكرح يف رظنن نأ ثحبلا قطنم نم نوكيس اذكهو

 ةعدبملا ةيتاذلا ةكرحلا ينعت يتلا هتيكيمانيد يف يأ « ىرخأ ةهج نم ينآرقلا جهنملا تياوثب همازتلا

 ركفلا نوكي ال ىتح . ةيناث ةيحان نم تباثلا اهروحم عم ةكرحلا هذه طابضناو « ةيحان نم « ةقالخلاو

 . يئاهن ال ءاضف يف ةهئات ةكرح

 (رداق لالدتسالاو رظنلا يف يمالسإلا جهنملا لعج وه ىنعملا اذهب يمالسإلا ركفلا ليصأت نإ

 ىلع يحولا مهفو « هللاب ناميإلا قيمعت يف ةنكمم ةفرعم لك فيظوتب ةيناسنإلا ةفرعملا ومن ةرياسم ىلع
 قفاوت ىلع اريسي نأ نيعتي يناسنإلا كولسلا تابلطتمو ينوكلا ماظنلا نأ كاردإو « لقعلا هليحي ال وحن

 . ماجسناو

 ةديقعلا تايلك فاشتكا ساسأ ىلع موقي وهو « يمالسإلا ركفلا كلاسم قدأ نم ثحبملا اذهو

 . لومشلاو ماودلاو ةروريصلا صئاصخ كلتمت يتلا تايلكلا كلت « ةعيرشلاو

 : ةيمالسإلا ةفاقثلا يف سلدنألا ةمهاسم

 ءاملع نم ةفئاط اهكردأ امك يمالسإلا ركفلا يف ةيجهنملا تايلكلا ضعبب ملث نأ انفده نإ

 ثحبلاو عيرشتلاو ركفلا يف يمالسإلا جهنملا ليصأتو قيمعتل « اهباعيتسا نم اوقلطناو «سلدنألا
 ءانبل اهؤافيتسا بجاولا تايئزجلا لك باعيتساو ليصافتلل عستت ال ةلاقملا هذه نأ امبو . يملعلا

 يف اًيفاك ناك امبر ةديدع ةلثمأ نم دحاو لاثم ىلع راصتقالا نإف ؛ جئاتنلاو تامدقملا كسامتم عوضوم
 . هضيقن عفرو مكح تابثإ ىلع ةلالدلا

 قيمعتو ليصأت يف ةاواسملا مدق ىلع نييقرشملاو نييسلدنألا ةمهاسم وه انه هينعن يذلا مكحلاو

 يفاقثلا خيراتلا جيسن نم ةيسلدنألا ةمهاسملا انجرخأ ول ثيحب « يمالسإلا ركفلاو مالسإلا ةفاقث

 ريسفتلاو ثيدحلا يف سلدنألا ءاملع فيناصت ريغب اهدس زعي اقورخ جيسنلا كلذ يف انئثدحأل يمالسإلا

 قئاقح ضعب ركذن قايسلا اذه يفو . لوصألاو هقفلاو ةيمالسإلا ةفسلفلاو فوصتلاو بدألاو ةغللاو

 يف اهحتف دعب سلدنألا اورّيغ برعلا نأ يلع درك دمحم ةمالعلا ركذ . سلدنألا يف يمالسإلا خيراتلا
 برغلا كلامم اهنود ةراضحلاو مولعلل ةكلمم اهنم اولعجف ؛ ملعلاو ةداملا ثيح نم « نورق ةعضب

 تايلقعلاو تايداملا لمش رييغتلا نأب نوبول يسنرفلا خرؤملا لوقب كلذ ىلع دهشتساو .اهلك

 شياعتي ناك يتلا سلدنألا دالب يف ينيدلا حماستلا اوققح نيملسملا برعلا نأ كلذ ىنعمو « قالخألاو

 ةينيدلا مهعماجم اودقعي نأ ىراصنلا ناكمإب ناكو . ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا نم لك اهرضاوح يف

 ا



 تاءاطعلاو تايلقتلا نمنورق : سئدنألا 501 11 11 1 1 011212 1 بت

 ةيانع امأ . م4017 ةنس ةبطرق يف عقو امكو . ما/417 ةنس ةيليبشإب عقو امك ةيمالسإلا ةلودلا لظ يف

 هيونتلاو ءابدألا مادقتساو ءاملعلا ءاعدتساو نئا ازخلا يف اهعمجو اهخاسنتساو بتكلاب ءارمألاو ءافلخلا

 يف دجت نكت مل لئاوألا اهيف فلأ يتلا ةيلقعلا مولعلا نأ الإ « «؛) اًيداع ارمأ ناكف مهميركتو مهب

 ءارمألا صرح ببسب « اهجاورل عيجشت يأ يرجهلا سماخلا نرقلا يف فئاوطلا رصع لبق سلدنألا

 نكلو . مالسإلا ةفاقث ريغ ةيبنجأ ةفاقث لك ىلع اوبصعت نيذلا نييكلاملاءاهقفلا ةيضرت ىلع نبيومألا

 ناك امبرو . ئفطنت نأ اهتلابذ ىلع يقبيو « اهءارو فقي نم اهل ناك لب « ةمودعم نكت مل مولعلا كلت

 سلدنألا ءاملع ةمهاسم نإف عارصلا كلذ روصي ام مزح نبا ثارت يفو . رئاد عارص اهموصخ نيبو اهنيب

 . خيراتلاو بدألاو ةغللا مولعو ةينيدلا مولعلا يف مهتمهاسم نع اعون وأ امجح لقي ال ةيلقعلا مولعلا يف

 نيماجلا لرثلا فض هيل حرز ” يتلا اهلاجر ركذو سلدنألا لضف نع مزح نبأ ةلاسر أرقن نأ انبسحو

 امير « نيزربم امالعأ مزح نبا مهدُعَي نيذلا سلدنألا ءاملع فئاوط اهلالخ نم ضرعتسنل « يرجهلا
 ةدودعم ةفئاطو نويسلدنألا ءاملعلا ءالؤه ناك دقو .("” قرشملا يف مهدادنأ ىوتسم مهضعب قوفي

 ثيدحلا يف دلخم نب يقب لاثمأ مولعلا كلت يف ةيعجرملا ةجحلا ةباثمب مالعألا نييبراغملا نم مهعم

 يف يبرعلا نب ركب يبأو (ه5175 : ت) لوصألاو هقفلا يف يجابلا ديلولا يبأو (هاا/1 ت) ريسفتلاو

 يبأو (ه541“ :ت) ريسفتلاو مالكلا ملعو هقفلا يف يبرعلا نب ركب يبأو (ه4 : ت) لوصألاو هقفلا

 ةغللا يف ريرضلا يسرملا هديس نباو (ه 455 :ت) نايدألا ملعو لوصألاو هقفلا يف مزح نبا يلع

 يطانرغلا نايح نباو (ه"7 :ت) يبرعلا وحنلا يف ينايجلا كلام نباو (ه508 :ت) تايمجعملاو

 دشر نباو (ه5؟١ : تر) ركفلاو ةغللا يف يسويلطبلا ديسلا نباو (ه6 :ت) ريسفتلاو وحنلا يف

 :ت) يكلاملا بهذملا ةدمع يتبسلا ضايع يضاقلاو (ه596 :ت) رهشألا فوسليفلا يبطرقلا

 بيدأ بيطخلا نبا نيدلا ناسلو (ه808 :ت) نيملسملا نيخرؤملا مامإ نودلخ نباو (ه١0

 قاحسإ يبأو « ةغالبلاو دقنلا فوسليف (ه185 :ت) ينجاطرقلا مزاحو (هالال" :ت) ربكألا سلدنألا

 يبرع نب نيدلا ىيحم ربكألا ةيفوصلا مامإو (ه٠1/4 :ت) ةعيرشلا دصاقم ملعل ربكألا رظنملا يبطاشلا

 . ريثك مهريغو (ه778 :ت)

 ةفاقثلا خيرات ضرع يف مهنع ءانغتسالا نكمي ال مهلاثمأو مالعألا ءالؤه نأ يف كشن الو

 . روط دعب (روط اهمولع ةلمح نم اهلايجأ لسلستو «ةيمالسإلا

 بيلا عت يف امرطأو . دمي 101 ٠7 ل واسم نبل اجلا ةراضحلاو السألا : شن (؛)
 . ١4 78 « بيطلا حيفت ةلاسرلا هله ىلع ديعس نبا ليل رظنأ" . اهدعب امو #11”: « يرقملل

 ا



 1م دوك تل ميس مد قتلا قيود امد ينتاب يمالسإلار كفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 كلذو « قرشملا وه لظ ةيمالسإلا ةفاقثلا يف يزكرملا ءاضفلا نأ وه ناهذألا يف رقو ام نأ الإ

 نبا لاقف « ةدعاقلا نم ءانثتسا ةباثمب لظ ةيزكرملا هذه جراخخ ءاغبتلا غوبن نإ ىتح « ةددعتم بابسأل

 : هسفن فصو يف قحب مزح

 برغلا يعلطم نأ يبيع نكلو ةرينم مولعلا وج يف سمشلا انأ

 07 بهنلا يركذ نم عاضام ىلع دجل علاط قرشلا بناج نم يننأ ولو

 ليصأت يف نييسلدنألا ماهسإ ىلع ةقيمع ةلالد نم اهل امل مزح نبا ةيصخش لوانتن نأ انرثآ دقو

 يف رهظو هلوصأ خسر امك يركفلا هجهنمب ملن نأ « هيلإ ةراشإلا تعقو امك انفدهو . يمالسإلا ركفلا

 . نيقفاوملا وأ نيفلاخملا نم هريغ عم هراوح

 : يسلدنألا مزح نبأ ةيصخش

 بتكلل اًقينصتو اًفيلأت سلدنألا ءاملع رثكأ نم مزح نبا يلع دمحم وبأ يسلدنألا ملاعلا دعي

 اهبصخ لكب سلدنألا يف ةيلقعلا ةايحلا ريوصتو ةرظانملاو لادجلا ىلع ةردق مهرثكأ نمو « لئاسرلاو

 لمتشت « دلجم ةئامعبرأ نم ًاوحن فنص دق ناك هنأ هومجرتم هل ركذ دقو . اهفئاوط عارصو اهتافالخو

 نم دحأل هانملع ام : يسلدنألا دعاص لوقي امك ءيش اذهو .(" ةقرو فلأ نينامث نم بيرق ىلع
 . 0 يربطلا رفعج يبأل الإ هلبق ناك نمم ءاملعلا

 ةيويحو هجازم ةّدحو ةيلادجلا هتردقو « ةيلقعلا مزح نبا بهاوم ضاّيفلا ءاطعلا اذه ردصم ناكو
 لب «٠ هرصع يف ءاملعلا فئاوط نم ريثك ىلع ةمراع ةيركف ةروث نش ىلإ هتداق تالهؤم يهو « هركف

 طسو ١ هناطلس نيهوتو « مالسإلا تامرح كاهتنا ىلع هيرصاعم ؤطاوت نم هدهاشي ناك امم ريثك ىلع

 . اهيف اهذوفنل ةيئارصنلا لودلا عاجرتساو يبيلصلا وزغلاب ةددهم تناك دالب

 ببسب يمالسإلا ركفلا ليصأت يف ةيركفلا هتروث لالخ نم مهسي نأ ريبكلا ملاعلا اذهل ردك دقل

 : اهنم ركذن ةددعتم لماوع

 ١ ديقعتلاو ءاوتلالا نع دعبلاو تاذلاب دادتعالاو ةأرجلاو ةحارصلا ىلع تلبج يتلا هتيصخش «
 امب رثأتت مل « ةيسفن تباوث تافصلا هذه تناك دقف . ينيدلا ريمضلل صالخإلاو « عاتملا نع فوزعلاو

 سابع ناسحإ قيقحتت « ماسب نبال ةريخللا : رظنا ن0 « ”
 . 187 ص « م1446 « توريب « ناولعوب دبعلا ةايح قيقحت . يسلدلألا دعاصل ممألا تاقبط : رظنا (0)
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 00 ل لا اا اا 0 0000000بببببب

 كلاهتلاو ةيلوصولا ةعزنلا ةدايسو ممذلا داسفو قالخألا ءاوتلا نم « ةصاخب ةيبطرقلا هتئيب دوسي ناك

 خيرات يف ةقيمع تالوحت نم « ةيبطرقلا ةنتفلا رصع وه يذلا هرصع دوسي ناك امو . تاذلملا ىلع

 . سلدنألا

 دادتعالا تاموقمب ةيصخشلا كلت دمأ يذلا يعوسوملا هعالطاو عساولا هملعو ةقيمعلا هتفاقث -؟

 تائفلا ريخستل ةسسؤم تناك يتلا ةفيزملا ميقلاو ديلاقتلا لك قارتخا ىلع ةيركفلا ةوقلاو ٠ تاذلاب

 لخادلا نم سلدنألاب مالسإلا مدهل كرحنت تذخأ يتلا ةيداحلإلاو ةيكيكشتلا تاعزنلا ءالعتسا د“

 اومانتسا نيذلا ءاهقفلا ىدل ينيدلا ركفلا دومج ةلغتسم « تاهيشلاو تايفالخلا رشنو ةديقعلا نيهوتل

 . ةطلسلا ءادعتساو عمقلاو فافختسالا ريغب تايدحتلا كلت ةهجاوم نع اوزجع نيح يبهذملا ديلقتلل

 يهقفلا لاجملا يف يبهذملا قزمتلا ببسب « هتايدحت مامأ يمالسإلا ركفلا لهأ لذاخت -5

 .زفاجدلإ ليفارتلا نيحلسملا ةماع قاع ترقو ٠ ياللا فيقلا دو نق لا فزمت رهو: يتالكلاو

 نوبصعتيو « بهاذملا كلت ةمئأ ءارآ نوددري ةيمالكو ةيهقف يال اجا راحو ارامل

 عنقم ليلد وأ ىده ريغ ىلع اهل

 نيكاكشلاو نيدحلملاو ىراصنلاو دوهيلا نم مهءادعأ نيملسملا ىلع رج يذلإ وه لذاختلا اذهو

 ؛ لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا » هباتك اهسكعي امك مزح نبا رصع يف ةلوادتم مهءارآ دجن نيذلا

 : مالسإلا ةلود لاوزو ةيمالسإلا ةدحولا لاوزب رذني ناك يذلاوهو

 ةطلسلا ءادعتسا ىلإ هرصع ءاملع دمعي نأ نم يبهذملا قزمتلاو لذاختلا كلذ ىلع لدأ سيلو

 مهنأل ؛ هيلع درلاو هتشقانمو هراوح نع مهصوكن نع اخراص اريبعت 2” مزح نبا بتك قارحإب رمأتل

 : ركنملا ثدحلا اذه يف ةديصق نم لاق دقو . هقطنمو هئارآ مامأ ريبك فعيضب نورعشي اوناك

 يردص يف وه لب ساطرقلا هنمضت يذلا اوقرحتال ساطرقلا اوقرحت نإف

 يربق يف نفديو لزنأ نإ لزنيبو يبئاكر تلقتس | ثيح يعم ريسي

 يردي نم سانلا ىري يك ملعب اولوقو دغاكو بتك قارحإ نم ينوعد

 (١"ارتس نم هلل نوغبت ام نود مكف ةأدب بتاكملا يف اودوعف الإو

 .اهدعب امو 65"؟ ص ؛(هرصعو هلاوح ؛ مزح نبا) زح نب بتك قارحأ ةعقارل ةرهز وب دمحم خيشلا ليلحت رظنأ فقل

 ١ « ماسب نب 00 (
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 11 ع يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 « مالسإلا رايد لكبو سلدنألاب يمالسإلا نايكلا ددهت يتلا رذنلاب قيمعلا مزح نبا روعش
 هتلاسر ةمدقم يف اًحضاو هنع ربع روعش وهو . مالسإلا ةلود ةنايص نع مهسفنأب ماكحلا لاغشنا ببسب
 انتلم لهأ نم كلامملا لهأ لغاشت كيلإ وكشن انإ مهللا» : لاق نيح « يدوهيلا ةليرغنلا نبا ىلع درلا يف
 مهداعم يف مهل ةمزاللا مهتعيرش ةرامع نع بيرق امع اهنوكرتي روصق ةرامعبو « مهئيد ةماقإ نع مهايندب
 ةطايح نعو ؛ مهيلع مهئادعأل اًنوعو مهرامعأ ضارقنا ىلإ اًببس تناك امبر لاومأ عمجيو ٠ مهرارق رادو
 , ةمذلاو ةلقلا لهأ كلذل فرشتسا ىتح , مهتلجآ يف زوفلا نوجري اهبو مهتلجاع يف اورع (اهب) يتلا مهتلم
 مهنأل ؛ انمه فعض كلذب اومتهال ايندلا بابرأ هيف رظنلا ققح ول امب كرشلاو رفكلا لهأ ةئسلأ تقلطناو
 لوؤي امب نودرتم مه مث .ءارغلا ةلملل ةيمحلاو ءارهزلا ةنايدلل ضاعتمالا نم عيمجلا مزلي اميف انل نوكراشم
 ءالبلا ىلإ لخادمللو , بابسأ بابسأللف ٠ مهتساير يف حدقلاو مهتسايس داسف نم لاحلا اذه لامهإ هيلإ

 . 1١76 باوصلاب ملعأ هللاو ٠ باوبأ
 اهنم ناكامو « (ًرفحمو ازفتسم ايجراخ ًالماع اهنم ناك ام « اهلك لمارعلا هذه ببسب مزح نبال آيهت

 ةدارإلاب « ةفسؤملا ةكلاحلا فورظلا لك ةهجاومل ىربناف ؛ ةباجتسالاب اًيفاو ءاطعلاب (ذمم اًيتاذ ًالماع
 ةيعبتلاب اًمايف ٠ مهتمئأو نيملسملا ةماعلو هلل حصنلا يف ةنداهملا فرعت ال يتلا « ةتباثلا ةميزعلاو ةبلصلا
 . هنامتك نع ًالضف « هنالعإ يف لذاختلا مدعو « قحلا نايب يف ءاملعلا لهاك ىلع هللا اهاقلأ يتلا

 هتلعج يتلا تافصلا لك اهيف تعمجت دق اهنوك مزح نبا ةيصخش نيسرادلا ضعب فصو دقو

 ةيحان نم وهف « ناطلسلا يوذو ءاملعلا نم هيرصاعمل ةبسنلاب « رودصلل ارغوم « ةمقنلل اريثم « ًاضغبم
 وأ هاج يذل فلرتي ال « سفنلا ىبأتم ناكف « ةينغ ةرسأ نم ناك هنأل ؛ ءادتجالا وأ ةعناصملل رطضم ريغ
 ملف ؛ هلوح نم سانلا لئاخدو هسفن ةليخدب اًقراع « هتاذب ساسحإلا يوق ىرخأ ةيحان نم ناكو « لام
 نالعإو لاعفنالا نع هسفن كسمي ال اًفينع اًيلدج ناكو « نيرخآلا ريدقت يف الو هسفن ريدقت يف ىطخي
 ,ضيرعتب هدنع امب هعدص فطلي نكي ملف ١ "7 :هلوقب هفصي ناّيح نبا لعج ام اذهو . هاري يذلا يأرلا
 ىلع اوألامتف هتقو ءاهقف ىلإ فدهتسا ىتح ... لدنجلا كص هضراعم هب كصي لب ٠ جيردتب هفزي الو
 هعاب لوطو هئارآ نم فوخلا اذه قايس يفو « هتنتف نم مهنيطالس اورذحو هليلضت ىلع اوعمجأو ؛هضغب
 يفنم ذئموي اهبحاصو « هبتك قارحإب ةيليبشإ ريمأ دضتعملا رمأ ماكحلا داسفو « ملعلا ءايعدأ حضف يف
 . ةلبل ةيداب يف

 ٌةيرح همجحو هردصم ناك امهم يدحتلا ةهجاوم يف اًملعو اًقْلَخ دحلا اذه ىلإ ةيوق ةيصخش نإ
 امأ « هرصع دعب ىتحو هرصع يف ةدوهعملا ةيفاقثلاو ةيملعلا تازجنملا نع لشي اًيملع ًالمع زجنت نأب
 حسا.
 . 4١:1 جم , مزح نبأ لئاسر : رظنأ )00غ(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا م 2 تا كو ل اتم 5 نأ د ها 23 هلك هاك ماقام داما كادي ااكاز كك كد يد

 هنأ الإ . نامزلا نم ةهرب ةركعلا ههايم يف ضاخخ دق هنوك مغرب « ليبس هيلإ نكي ملف يسايسلا زاجنإلا
 « اهلزتعاف هقالخأل ةمءالم تناك يه الو « ةيسايسلا تارايتلا ةاراجمل احلاص نكي مل هنأ (ريخأ كردأ

 ةنس يومألا رهظتسملل هترازو كاذ هضوخب ينعنو . ملقلاو ركفلاو ملعلاب لاضنلا ىلع هتايح اًمقوم

 . "9 ىرهلا يومأ ناكذإ . ةيواهلا نم هلاشتنال يومألا هاجتالا معد هتلواحمو ه 4

 : مزح نبال يركفلا عورشملا

 مزح نيا نأ وهو يساسأ رمأ حيضوت ديرن يمالسإلا ركفلا ليصأت يف مزح نبأ عورشم ميدقت لبق

 هلبق يمالسإلا قرشلا اهفرع امك « « ةيرهاظلا » ةعزتلل اًيلقع اًيخيرات روطت انريدقت وأ انرظن يف ناك
 يرهاظلا يناهبصألا فلخ نب يلع نب دواد ىلإ اهسيسأت بسني يتلأ يه ةيرهاظلا هذهو . نينرق وحنب

 ثيح نم مزح نبا تافص نع ةديعب نكت مل تافصب هومجرتم اهفصو ةيصخش وهو (ه١ :ت)

 ىلع صرحلاو عامطألاو رئاغصلا نع ةيماستملا ةيتاذلاو )2 ةديقعلاب مازتلالا يف ددشتلاو 3 ينيدلا عرولا

 اهلباقي ام اهل يلع نب دواد ىلإ ةبوسنم 2" ميدنلا نبا اهركذ يتلا بتكلا نأ يرظن تفل دقو 4'2) .ايندلا

 : لاثملا ليبس ىلع كلذ نم ركذن . مزح نبا دنع اًنايحأ ناونعلا سفنب

 اهلباقي 2 ةقرو 0٠:٠٠ وحن يف . ةئملا قوفي اهددعو هقفلا باوبأ يف بتك نم ميدنلا نبأ هدرس ام ١

 . (ىلحملا) باتك باوبأ مزح نبا دنع

 6 عورفلاو لوصألا باتك امإ « مزح نبا دنع هلباقيو (لوصألا) باتك دواد بتك نم ميدنلا نبا ركذ 2

 . ماكحأالا لوصأ يف ماكحإلا باتك امإو

 لئاسر اهتاذب هذهو سايقلا لاطبإو ديلقتلا لاطبإو « عامجإلا بتك دواد بتك نم ميدنلا نبا ركذ ل“

 . مزح نبا دنع ناونعلا سفنب

 باتك مزح نبا دنع امهلباقي نأ نكميو . ريسلا باتكو « ةمامإلا باتك دواد بتك نم ميدنلا نبا ركذ 5

 . ريسلاو قالخألا باتكو (دوقفم) (ةسايسلاو ةمامإلا)

 ةباثمي هتفالخ تناك « اموي نيعبرأو ةعبس ةفالخلا شرع ىلع (ماشه نب نمحرلادبع) يومألا رهظتسملا مبرت )١1(

 مزح نبا ناكو « مزح نبا لاثمأ ملعلاو بدألا مالعأ نم ةفئاط رزوتسا دقو ؛ ةفالخلل ةموتحسلا ةياهنلا لبق ةقسو

 . ةياهنلا ىتح مهتلود عوجر ًالمؤمو « ةيمأ ينبل (رصانم
 )١15( اهدعبامو 55:7 « هتاغصو هقالخأ نع هتاقيط يف يكبسلا هركذ ام رظنا .

ريسملا راد ةعبط « يناردنزاملا قيقحت « (ميدنلا) قارولا نبا دمحم جرفلا يبأل تسرهفلا )62(
 717١ ص « م944١ ة

 .اهدعيامو
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 لااا اا حال ا ال ااا ام ام ا يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 يه يتلا يرهاظلا يلع نب دوادل ةروكذملا بتكلا ةءارق ىلع دمتعت ال تناك نإو تالباقملا هذه نإ

 . نيلجرلا نم لك ىدل ةيلمعلا تامامتهالا نع ةركف يطعتت اهنأ الإ . دوقفملا مكح يف

 ىربكلا ةيهقفلا بهاذملاك اًعبتم اًيهقف اًبهذم نوكت نأ غلبت مل (ةيرهاظلا) ةعزنلا نأ مولعملا نمو

 روطتلا اهحرط يتلا تالكشملل لولح ميدقت نع تزجع اهنأل ؛ ةيراضحو ةيعامتجاو ةيسايس بابسأل
 عم ةيلقعلا ةايحلل ومن لكل ةضفار « ةددشتم ةيلوصأ اهتعزن تناك ذإ ؛ يمالسإلا عمتجملل يخيراتلا
 ةيهقف بهاذمل ضراعملا فقوم تفقوو . 2١١ قيفوت وأ ليوأت ريغ نم لوصألاب ذخألا يف ددشتلا
 اذه نأ الإ « روصعلا لك يف نيملسملا ءاملعلا لك ىدل ميظعلا ريدقتلاب اهوسسؤم ىظحي ىربك
 وه مزح نبا ناك امبرو « كسامتم قطنم هل ناك ذإ ؛ ةفيعض سسأ ىلع اًمئاق نكي مل ددشتملا فقوملا

 قرشملا يف ىرخأ ةيصخش يأ نم رثكأ « اًيركف اًقسنو اًهقف اًبهذم اهرابتعاب ةيرهاظلل ربكألا عجرملا
 ةجحلا ةوق نم يتوأ هنألو « بهذملا نع اًيفاوو اًقيقد عجرم دعي ام هئارت نم يقب هنأل ؛برغملاو
 ةعدبملا ةقاطلا هذه ببسيو . « نييرهاظلا ١ نم هريغل نكي مل ام لدجلا ىلع ةردقلاو « ركفلا عوطسو

 برغلا يف ديدج نم اهريثأت رهظ اًبيرقت قرشملا يف رثدنا دق ناك بهذم ىلع مزح نبا اهلخدأ يتلا
 )1١184 (ه0944 )58٠  ةلودلل اًيهذم برغملا يف يدحوملا روصنملا اهب ذخخأ نأ ناكو  يمالسإلا
 نباك رابك ةيفوص مهنيب نم كائهو انه ىدارف ءاملعلاو نيركفملا ضعب تاعزن يف ترهظو ء. م4

 . 219 (هو1/“ :ت) ينارعشلاو (ه718 :ت) يبرع

 يفرعملاو يركفلا قسنلاب قلعتي اًيميداكأ اًمحب 7 مزح نبا نع بتك نأ يبرغم ثحابل قبس دقو
 ال (ةيهقفلا) يرهاظلا يلع نب دواد ةيرهاظ نيب ةريبكلا قرفلا ديكأت نم اًهقالطنا « مزح نبا هلثمي يذلا

 ةيسلدنألا (ةيرهاظلا) زيمت راهظإ ىلع احلم . ريبعتلا حص نإ (ةيلومشلا) مزح نبا ةيرهاظ نيبو « ريغ
 . ةيقرشملا (ةيرهاظلا) نع

 نم هنأ الإ ةيقرشملا يلع نب دواد ةسردمل رارمتسا درجم مزح نبا رابتعا أطخلا نم هنأب انرارقإ عمو

 « ةدوقفم ريخألا اذه لئاسرو بتك نأ الإ . يلع نب دواد ريكفت سسأ نع ًالقتسم هرابتعا كلذك أطخلا
 ناك مزح نبا نأ نم هانلق ام ضارتفا ىوس اننكمي ال كلذل . سانلا اهفختساو « دمع نع تعيض امبرو
 ةئيبلا تناك اميرو ء رظنلا مّمعو لوصألا لّصأو قّمعو فاضأ هنكلو . سسألا سفن نم اًقلطنم
 دلجملا 2. 5هاط 3ةةهضتن نامتورتش قرشتسملا اهررح يتلا (ةيرهاظلا) ةدام ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد :رظنا (11)

0 01# 
 . ١117 ص . 41١7 ؛ 505:18 دلجملا ا 000
 «يبرعلا يفاقثلا زكرملا : ءاضيبلا رادلا) .سلدنألاو برغملاب يفسلفلا ركفلاو مزح نبا ٠١ توفي ا 2 000

 .(م يك
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : 00 ا 001

 هقسن هل . اًيركف اًبهذم اهلعجب ةيرهاظلا ةعزنلا ريوطت نم مزح نبا تنّكم دق ةيراضحلاو ةيعامتجالا
 ركفلا نم اًقسن ينعأ . (عورشم) حلطصم ماعلا يملعلا هجمانرب ىلع قلطأ ينلعج ام اذهو . لماكتملا
 : ةثالث داعبأ يف ىلجتي

 . ةيفيرحتلا ةيئيدلاو « ةيفسلفلا

 نم هلوصأ ىلإ هدرب ةثجرملاو جراوخلاو ةعيشلاو ةلزتعملاو ةرعاشألا هلثم امك يمالكلا ركفلا ميوقت (؟

 . ةنسلاو باتكلا

 لاعفأ نع غيلبتلاب دودحملا عامجإلاو « صنلا ىلإ هدر ساسأ ىلع يعيرشتلا جهنملا ميوقت ةداعإ (؟'

 . هتاريرقتو لوسرلا

 ؟ هيف ةيادبلا تناك نيأ نمو ؟ يمزحلا عورشملا ام

 اهءانبو هتديقع كسامت دصقأ « اهسفن مزح نبا ةديقع وهو « يلوأ رمأ ريدقت لفغن نأ نكمي ال

 كاردإلا ةهج نم الإ لقعلل هيف لاجم ال اًيقيبطت اجهنم ةعيرشلا ربتعي هتلعج ةديقعلا هذه

 نلعي نيدل ةبسنلاب لقعلا لمعل اًقلطم ىنعم ال ذإ ؛ يأرلا وأ سايقلاب ليمكتلا ةهج نم ال «لالدتسالاو

 . يناعملا نم ىنعمب هيف ةدايزلا ىلإ ليبس ال ًالامكإ لمكأ هنأ نآرقلا

 قيبطت ىوتسم يف الو « ةديقعلا هذه ىوتسم يف نكي مل سلدنألاب نيملسملل يركفلا عقاولا نكل

 . اهتعيرش

 ريغ نكي مل  اننظ ىلع بلغي ام كلذو مزح نبا هروصت امك حالصإلل يسايسلا عورشملا نإ

 ةدعاق يمالكلاو يهقفلا عورشملا نوكي نأ نم دب نكي مل لقألا ىلع وأ يمالكلاو يهقفلا عورشملا

 . يقالخألاو يسايسلا عورشملا

 لواعم تحت ضاقنألاك ىواهتت ةيومألا ةيمالسإلا ةفالخلا تناك فيك مزح نبا ظحال دقل

 ءاهقفلا عيابي ملأ « نايعألاو ءاملعلاو ءاهقفلا نم مهنولاوي نمو نيرماغملاو نييلوصولاو نبيزاهتنالا

 ةيلوت ىلع مهدحأ ضرتعي نأ نود نيملسملا ةفيلخ هنأ ىلع ؛ ملحلا غلبي مل (ريغص اًمالغ نويكلاملا
 نمحرلا دبع ةعيابم ىلع نورواشملاو ةاضقلاو ءاهقفلا قفاوي ملأ ؟ لفطل ةماعلا ةيالولل بصنم ىمسأ

 ملأ ؟ مألا ةهج نم ينابسإلا ايرفان كلم ديفح وهو ه 199 ةئس لوجناشب بقلملا يرماعلا روصنملا نب
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 اا حاحا اح حاحا اا اماما ااا اما نحال احا نا حان احا امام اع ماعم نا اح يمالسإلار كفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 فلاخم هلك اذه نأ عم . تقولا سفن يف دحاولا يسلدنألا عمتجملا يف ءافلخلاو ءارمألا ددعتي

 ؟ ةيعرشلا ةسايسلاو عرشلا صوصنل

 . ةعيرشلا نع يسايسلاو يعامتجالا كولسلا لاصفنا نم أشن امنإ يسايسلاو يعامتجالا للخلاف
 صنلاب دعبت يتلا تاليوأتلاو تاسايقلاب مهكولس ريربت يف مالكلا ملعو هقفلل نيطاعتملا ولغ نمو
 «هحلاصم هل نمضي امب ذخألا ىلع هاوه هلمحي ملاع وأ هيقف لك حبصأف ؛ هنومضمو هحور نع يعرشلا

 . ريمأ وأ مكاح نم مهاضرتي نم ءاوهأ هب يراجيو

 حالصتسالاب لمعلاو « صوصنلا ليوأتو «٠ ةعيرشلا يف يأرلا لامعإو « ةديقعلا فعض نإ
 لذاختلاف ماسقنالا ىلإ يضفي فالتخالاو . فالتخالا ىلإ ةيضفم بابسأ اهلك ناسحتسالاو

 . ىضوفلاف

 . 209 هقفلا اذه لوصأ يف رظنلا ةداعإو يمالسإلا هقفلا ءانب ةداعإ وه مزح نبا عورشم ناك مّ نمو

 لب بسحو يعامتجالاو يسايسلا سلدنألا عقاو مزح نبا ىلع هيلمي نكي مل ريبكلا عورشملا اذه
 لالخخو عبارلا ثرقلا يف نيملسملا اندجو ماعلا روظنملا ةرؤب انعسو اذإف « يمالسرلا ملاعلا عقاو

 « ةديقعلا فيرحت ىلإ هدرم يسايس عجارتو ماسقناو لذاخت ىلإ اوهتنا دق سماخلا ثكرقلا فصتنم

 . ةيويندلا حلاصملا ىلع صرحلاو يبهذملا مذرشتلاو

 ىلع هبرح- نشي اهنم لك « ةفلتخم دئاقع ىلإ بهاذملاو قرفلا ليوأت يف لوحت دق مالسإلا ناك
 اهقرف بهاذملا هذه نم بهذم لكلو « ةيفوصلا كانهو « ءاهقفلا كانهو «٠ نوملكتملا كانهف ءرخآلا
 تاليوأت كانهف . ليوأتلا ىلإ حونجلا يفر صنلا عمم لماعتلا يف اهجهتمو « اهتخغل اهلو ةددعتملا

 كانهو (نيينافرعلا) ةيفوصلا تاليوأت كانهو (نييمامإلا) ةينطابلا تالي يوأت كانهو (نيينالقعلا) ةلزتعملا
 ةرم رهاظلا ىلإ دعتلف هبراسم تيفخو هيهاذم تددعت دق نطابلا مادامو . (نييسايقلا) ءاهقفلا تاليوأت

 ىلإ ىرخأ ةرم هعاجرإب يمالسإلا ركفلا ةمزأ لح يف رّكف دق مزح نبا نأ كلذ ىنعم لهف « ىرخأ
 ىلع بهاذملا هذه تماق فيكو « بهاذملا ددعت ىلإ فالخلا رج فيك ىأر نيح كلذو ؟ صوصنلا
 تعقوأ فيكو « فالتخالاو نيهوتلاب لوصألا ىلع تداعف عورفلا كلت تروطت فيكو « عورفلا
 لمعو ةنسلاو نآرقلا ىلإ عوجر نود ةمئألا هلاق ام ىلع راصتقالا يفو ديلقتلا يف اهعابتأ ةيبهذملا
 ؟ ةباحصلا

 : امهو « يهقفلاو يدقعلا ءانبلا ةداعإل نادهمم نارمأ : مزح نبال تّدبت امك نذإ ةيادبلا
 « ادلجم رشع دحأ يف (ىلحملا) ريبكلا هباتك اهتمدقم يفو . ةيلوصألاو ةيهقفلا هبتك فيلأت ىلع هلمح ام اذه (19)

 3 ما 2 ةديدجلا قافآلا راد :توريب) ٠ سابع ناسحإ ميدقتو ركاش دمحم دمحأ خيشلا قيقحت ,(نادلجم)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 0: سندنألا 00

 ١- هيلع ريكذلا ديدشتو ديلقتلا بجش .
 ةباحصلا عامجإو صوصنلا رهاظ ىلإ عوجرلا .

 هقفلا) لقح امهو نييسيئر نيلاجم يف (يرهاظلا) يمزحلا جهنملا يلجت رابتعا ناكمإلاب هنأ الإ

 . ةيهلإلا ةفسلفلا وأ (مالكلا ملع) لقحو (ل اوصألاو

 يه يمالسإلا ركفلا ليصأت نم مزح نبا رود حيضوت يف اهيلع دامتعالا ديرن يتلا تافنصملا مهأو

 هباتكو (ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا) هباتكو (لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا) روهشملا هباتك

 نأ الإ « « يدنكلا ىلع درلا ةلاسر ١ و « « ةليرغنلا نبا ىلع درلا ١ ةلاسرو (قطنملا دحل بيرقتلا)

 « ةيمالك ةلأسم نايب يف وأ فلاخم لادج يف مزح نبال ةبسنلاب رصحني نكي مل يمالسإلا ركفلا ليصأت

 مالكلا ملعو لوصألاو هقفلا يف لماكتم مخض عورشم زاجنإ ةباثمب ركفلا اذه ليصأت ناك امنإو

 هقفلل ةغايص ةداعإ ةلواحم يدي نيب ديهمت زاجنإ يرورضلا نم ناك دقل . ةيسفنلا ةيبرتلاو قالخألاو

 نبارظن يف اوزواجت نيذلا الثم ةيعفاشلا وأ ةيكلاملا ىدل هب ذوخأملا روظنملا ريغ روظنم قفو يمالسإلا
 هذه ىلع ةيعورشملا يفضي يكلو . دئنسملا ربخلاو صنلا يف « ةعيرشلل ةموسرملا دودحلا مزح
 اهعابتأ نم (ديلقتلا) ىلع ٌةمئاق اهرابتعاب بهاذملا كلتب ةقلطملا ةقثلا ةعزعز نم هل دبال ناك ةلواحملا

 يف ديلقتلا ناكرأ ةعزعز هنكمأ ىتم هنأ روصتم 2 هساسأ نم ديلقتلا مدهل ىدصت مث نمو  اهتمئأل

 ىلإ سانلا دوعي كلذبو ؛ ةدئاسلا ةيبهذملا ةيعبتلا نم سانلا ريرحت نم ذئتيح نكمتيس هنإف سانلا سوفن
 ةيوبنلا ةنسلا يف وأ ينآرقلا صنلا يف مكحلا بلط وهو مزح نبا روظنم نم (داهتجالا) يأ داهتجالا

 مهف ىوس داهتجالا نوكي ال لاوحألا عيمج يفو « هلي لوسرلا نع تاقثلا نع تاقثلا لقنب ةدنسملا

 نم ةفئاط مدهي مزح نبا ىضم مث نمو '"'” دحاو ىنعم ريغ لمتحي ال صنلا اذه رابتعاو « صنلل

 دقو "7 ماكحألا كلت ىلع هلوسر نم وأ هللا نم صن اهنأكو هقفلا ةمثأ نع ةذوخأملا ةيهقفلا ماكحألا

 . ةنيعم ماكحأ يف مهضقانت رهظأو «. صوصخلابو باطخلا ليلدبو « سايقلاب نيذخآلا ىلع در

 باتك هدعب فلأو « «ىلحملا» باتك مزح نبا فلأ (يمالسإلا هقفلا ديدجت) ةداعإ قايس يفو

 عئارش لصحمل ةعماجلا لاصخلا باتك مهف ىلإ لاصيإلا» باتكو «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا»

 راثآ مهأ نمو « هبتك تاهمأ نم امهو نالوادتم نافورعم نالوألاو . دوقفم ريخألا باتكلاو .«مالسإلا

 لخؤت نأ بجي فيكو « ةعيرشلا ١ عوضوم يف مهدحو «نيملسملا» باطخ يف يرهاظلا (هركف)

 )٠١( مزح نبال اكجألا لوصأ يف م ماكحإلا رظنا « 11:4 .
 )١١( باطخلا ليلد يف ( 0/) بابلا رظن ةسفن ردصملا « ١ :  " 17بابلا رخآ ىتح اهدعبامو .
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 اع ماج ا ايلا ع ماع اع ير ناد اعاد اع ةيائات تاج يفاجج اع اق لا ال خل هلا ما يمالسلاركفلا ليصأت يف سندنألا ءاملع ماهسإ

 ةددعتملا جهانملا نيب ضقانت لك زواجتل . ناسحتسا وأ سايق وأ ليوأت ريغب ةنسلاو نآرقلا نم اهماكحأ

 . ةفورعملا ةيهقفلا بهاذملا اهب حفطت امك

 مزح نبا ىري ال يتلا هلوصأ ىلع يمالسإلا هقفلل ةغايص سيسأتل هنم ةلواحم ناباتكلا ناذهف
 بهذم) سيسأت ةقيقحلا يف عيطتسي نأ نود ةيهقفلا بهاذملا فلاخ كلذبو « اهريغ ىرخأ الوصأ

 « ةيمالسإ ةديقع ١ ءاثب ةداعإ قايس يف امأو . دعب اهنايبل دوعن دق بابسأل « هيلإ حمطي ناك امك (يرهاظ

 نيملسملا هيف بطاخي هنأ الإ . اهتمدقم يف (لصفلا) باتك يتأي اًبتكو لئاسر فلأ دقف جهنلا سفن ىلع

 اهب بطاخي ةديقعلا نأل ؛ لاحلا ىضتقم وه امك « ةديقعو بهذمو ةلحن لك نم نيملسملا ريغو
 نأ مزح نبا دارأ دقو . دئاقعلا نم اهريغل لحتنملاو فلاخملا اهب بطاخيو « وه ثيح نم ناسنإلا

 ال لصّفلاب باتكلا ةنونع يدنع حجري ام اذهو . اهلك تادقتعملا كلت نيب الصيف اَمَكَح هباتك نم لعجي

 . عئاش وه امك لصفلاب

 «هبتك نم باتك ريغ يف اهيلع ليحي ناك يتلا (قطنملا دحل بيرقتلا) ةنونعملا هتلاسر ةيمهأل (رظنو

 ةيادبلاب نومزلم اننإف « ةنهربلاو لالدتسالا قرط ىلإ دوعت يتلا لئاسملا نع اهيف مالكلا لصف هنأب اركذم

 نأ بجي لب .2""”لالدتسالاو رظنلا سسأ هيف ميقي يذلا (مزح نبا قطنم) ةباثمب وه باتكلا اذهف . هنم

 عم هيف ضراعت ال اميف ماعلا يطسرألا قطنملا سسأ دمتعي « يمالسإ قطنم ١ سيسأت يف اماهسإ هدعن
 مكحملا يفسلفلا رظنلا نيب قفاوتلا تابثإ ىلإ دشر نبا قبس دق مزح نبا نوكي كلذبو . عرشلا مولع
 ىدل ةوادع مزح نبا دادزا هاجتالا اذهبو « يحولاب هللا نع ربخلاب ةمكحملا ةعيرشلا نيبو لقعلا قطنمب

 هجورخ ءارج نم اهبستكا يتلا ةوادعلا ىلإ ةفاضإلاب سلدنألا يف قطنمللو ةفسلفلل نيركنملاو ءاهقفلا
 ال بولسأ يف مهضعب نم ةيرخسلاو « مهتمئأو هقفلا ءاملع داقتنا يف هعافدناو ةدئاسلا ةيبهذملا ىلع

 . اًنايحأ زازفتسالا نم ولخي

 « هلاحتنا وأ هيُدبتل ًاريربت وأ مالسإلا نع يبنجأ «ملع» نع اعافد سيل «قطنملا» نع مزح نبا عافدو
 بلاطملاو « ةيعيبطلا كرادملا ةلمج يف ًالخاد اًيناسنإ» املع هرابتعاب هنع عفاد هنأل ؛ ليخخد وهو
 هيلع زاجو هلم هيبن مالك عم ىلاعت هللا مالك هيلع يفخ هلهج نم نإ ١ هنع لاقو . ءاملعلاب ةقئاللا ةيلقعلا
 . 220« قحلا نيبو هنيب قرفي ال زاوج بغشلا

 . اهدروأ يتلا ةهيجولا تاجاتنتسالاو (لصفلا) باتكل ةبسنلاب ةلاسرلا هذه فيلأت خيراتب
 . 40:5 قباسلا ردصملا 6 مزح نبأ 2_0
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 ةعبرأ مه قطنملا راطإ يف ةعومجملا ةينامثلا وطسرأ بتك هاجت سانلا فائصأ نأ ركذ دقو
 ةرصانو رفكلل ةيوتحم قطنملا بتك نأب اومكح موق ءالؤه نمو نوئطخم مهنم فانصأ ةثالث :فانصأ
 .ةميلس ريغ رئاصبو ('”ةفوؤم ءاوهأب اهوأرق موق مهنمو . مهفي ال اًنايذه اهنودعي موق مهنمو .داحلإلل
 جهنمو ةيفاص ناهذأب اهوأرق نيذلا موقلا عبارلا فنصلاو . نيقباسلا ماكحأ اوددرو لئاوألل اوداقناف

 قيفرلاو حصانلا قيدصلاك اهوربتعاف « اهتلدأو اهضارغأ قئاقح ىلع اوفقوو اهب اورانتساف يعوضوم
 0 نيورملا

 : نيهاربلاو ةلدألا نم دسافلاو حيحصلا ىلع فقوي ملع وه يذلا قطنملا ةفرعم نع هبحاصل

 هتفسالفو قرشملا ءاملع ىلإ «قطنملا دحل بيرقتلا» ميقلا هباتكب مضنا دق مزح نبا نوكي اذكهو
 هنإ لقن مل نإ يفسلفلاو يملعلا ركفلا ءانبل اساسأ املع هودعو قطنملا» نم اودافتسا نيذلا نيملسملا
 اننأل ؛ عوضوملا اذه يف حيحصلا ىنعملاب دئارلا كلذب دعيف . هاجتالا اذه يف مهداور نم ريثكلا قبس

 كلذ رهظي امك مالسإلا مولعب يطسرألا قطنملا جزم نم لوأ (ه5 )50٠0  ٠5 يلازغلا مامإلا انربتعا اذإ

 دق ناك مزح نبا نأ انملع اذإ ةعجارملل ةلباق حبصت يلازغلل ةدايرلا هذه نإف 2 ىفصتسملا هدباتك يف
 لك يف عجرم ةباثمب باتكلا اذه لعج هنأو « ةنس نيثالث وحنب يلازغلا دلوم لبق (بيرقتلا) باتك فلأ

 يف لصفلا» و «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» هيباتك اميسالو هموصخل هلادجو هتارواحمو هتارظانم

 , اهتعيبطو ةيناسنإلا ةفرعملا رداصم نع مزح نبا ثدحت باتكلا اذه يفف . «لحنلاو ءاوهزلاو للملا
 اذإ « ةيمالسإلا ةفسلفلا داور نم هباتك يف بابلا اذه ريرحت ببسب دعي نأ يغبنيف « اهل حيحصتلا جهنمو

 وهو اهحيحصت جهانمو اهتاتوكمو ةيناسنإلا ةفرعملا ةعيبط يف ثحبلا وه ةفسلفلا رهوج انربتعا
 . ظماقاننصد1هعأع ايجرلومتيسبإلاب رصاعملا حلطصملا يف فورعملا

 : ةيفيرحتلاو ةيكيكشتلا دئاقعلا دقن ١-

 ؛ ةميدقلا ةيبرغلاو ةيقرشلا تافسلفلا نم ردحنت يتلا ةيفسلفلا بهاذملا ةيكيكشتلا دئاقعلاب دصقن
 ريثت اهتعيبطب تناك يتلاو « كاذ وأ هاجتالا اذه يف ةيلاغم ةيدام وأ ةيناحور تاعزنب ةلمحم تناك يتلا

 نيذخآلاو بهاذملا كلتل نيلحتنملا نم ةفئاط سوفن يف ةيمالسإلا ةديقعلا لخادت تاكيكشتو تاهبش

 .اهب

 . ةهاع وأ ةفآب ةباصم يأ )1١4(
 )١6( قباسلا ردصملا « 5 :88 ١٠٠١2 .
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 هدا ا ع او اة د يامال يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 « نيملسملا نحن انداقتعا وه امك نيتفرحملا ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم ًالك ةيفيرحتلا دئاقعلاب دصقنو
 ًاليصفتو ةلمج دئاقعلا هذه ىلع درلل مزح نبا ىربنا امنإو . ميركلا نآرقلا يف هيلع صوصنم وه امكو
 ةديقعلا عم يرهوج فالخ ىلع اهعيمج اهرابتعاب هسفن نآرقلا ءوض يفو « يمالسإ روظنم نم
 ضرفي دحاولا عمتجملا لخاد نيملسملا نيبو دئاقعلا كلت يلحتنم نيب شياعتلا نألو . ةيمالسإلا

 حضاو يمالسإ روصت بايغ يف « بقاوعلا مخوأب نيملسملا ىلع دوعي دق اًيفاقثو اًيلقع اًكاكتحا
 دقع نيملسملا ءاملع ىلع ضرفي ناك ام اذهو . اهضقانتو اهتفاهت نعو « دئاقعلا كلت نع لماكتمو

 يدصتلاو ماهوألا عفدو تاهبشلا ةيلجتل هسفن مالسإلا روظنم نم بهاذملاو دئاقعلا نيب ةنراقم

 هومي وأ لاقي وأ عاشي امم ةريصب ىلع نوملسملا نوكي ىتح « طلتخملا عمتجملا كلذ طسو بيغشتلل

 اعوفدم مزح نبا هل ىدِصت ام اذهو « للملاو دئاقعلا كلت يلحتنم نم نيملسملا ىلع هب بغشيو هب

 . نيملسملاو مالسإلا ةأوانم رهاظم نم رهظم لكل هيدصت ءارو تناك يتلا « ةيويحلاب ةضبانلا هتديقعب

 هباتك فلأ اذهلو . ةفسالفلاو ىراصنلاو دوهيلا ىلع ادض هكرحت تناك يتلا ىلوألا عفاودلا نم يهو

 ةلاسر» لثم ىرخأ لئاسر فلأ امك . مالسإلا عم ةفلتخملا للملاو بهاذملا لك ىلع درلا يف (لصفلا)

 ملعلا باتك ضقن ةلاسر»و « فوسليفلا «يدنكلا ىلع درلا ةلاسر» « «يدوهيلا ةليرغنلا نبا ىلع درلا

 . تاوبنلا يف نعاطلا «يدنوارلا نبا ىلع درلا ةلاسر» و « «دحلملا بيبطلا يزارلل يهلإلا

 ةيفيرحتلاو ةيكيكشتلا بهاذملا كلتل اديدج ابيترت (لصفلا) باتك نم صلختسن نحنو

 : ةبتارتم ةثالث ىلإ اهلك فانصألا كلت عجرم نأ صلختسنف .ةيداحلإلاو

 « ةدرجم قئاقح مايق نم ساوحلا ءارو ام ركنيو « ساوحلاب كردي ام الإ دقتعي ال فنص : اهلوأ
 نيدحلملا لكل ًالماش نوكي نأ نكمي فنصلا اذهو . ملاعلل ربدم هلإ دوجوب داقتعالا نع الضف

 يتلا عزانملا تناك امهمو ٠ نيثدحمو ءامدق نم « تاوبنلا راكنإ نع الضف « هللا دوجو يركنمو
 « ريغ ال ةدام نوكلا نأ ءامدقلا مهفالسأك اودقتعا نيذلا « نيرصاعملا نيثدحملا نييداملاك اهنولثمي

 . ريغال فرص ةيدام نيناوقب موكحم هنأو « ريغتو لوحت يف (دبأ لازي نل هنأو « هل لوأ ال هنأو

 اًضيأ نونمؤي « ةيسحلا ةفرعملاب نوملسي نيح مهنأل ؛ لوألا فنصلا ولعي فنص : اهيناثو
 نيناوقو قئاقح دوجوب داقتعالا ىلإ ءاهتنالا اهتعيبطب ضرتفت ةيلقعلا ةفرعملا هذهو « ةيلقعلا ةفرعملاب
 ىوصق ةلع ىلإ تالولعملاو للعلا لسلسم يف يهتنت اهنأ يأ , اهجراخ نم ةداملل ةهجوم ةدرجم ةيلك
 . نوكلل ريدم ميكح هلإ دوجو ةفسالفلا ةغلب ينعي اذهو . هتاذل دوجولا بجاو يهو دوجولا أدبم يه

 هتبثي ام الإ كلذ نم نوتبثي ال مهنأ الإ . ىرخأ قئاقح نم ايلعلا ةقيقحلا هذه ىلع بترتي امب ناميإلاو
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 اميدق ةفسالفلا رئاس لمشي فئصلا اذهو . لقعلا ةعيبط عم ضراعتي ام الإ هنم نوفني الو « لقعلا

 ال نودقتعي مهنأل ؛ تاوبنلا نوركني لاحلا ةعيبطب مهو . ةمراصلا ةينالقعلا ةعزنلا يوذ نم اًئيدحو

 . لقعلا ريغ ةقيقحلا ةفرعم يف دئار

 امبو « سحلا هكردي امي نودقتعي مهنأل ؛ نيقباسلا نيفنصلا زواجتي فص فانصألا كلت ثلاثو

 تالاسرلا روهظو ءايبنألا ةثعب رتاوتملا ربخلاب دصقي . رتاوتملا ربخلا هب يتأي امبو « لقعلا هكردي
 وه فئنصلا اذهو .يئرملا ريغ ملاعللو قلاخلل فصو نم يحولا قيرط نع هب تءاج امو .ةيوامسلا

 . ةينيدلا ةفرعملا ةيلقعلا ةفرعملاو ةيسحلا ةفرعملا ىلإ فيضي هنأل ؛ ةفرعم نيقباسلا نيفنصلا نم عسوأ

 اوركنأ وأ اوفقوت مهنأ الإ ؛ ىراصنلاو دوهيلاك تاوبتلاب نوقدصملا ةيوامسلا بتكلا لهأ مه ءالؤهو

 . هلل دمحم ةوبن

 فراع لك نأ ىلع صنيف فراعملا ماسقأ نع مزح نبا ثدحتي (قطنملا دحل بيرقتلا) ةلاسر يفو

 امهدحأ : نيمسق ىلإ مسقني لوألاف . هل لات يناثلاو « لوأ امهدحأ : نيمسق ىلإ مسقني هفرعي امب انم

 كاردإو تادهاشملا نيب ةقرفتلاو قطنلاب ةزيمتملا هتقلخ بجوميو « هترطفب ناسنإلا هفرعي ام

 . لقعلا طسوتب سفنلا ىلإ ىدؤملا هسحب ناسنإلا هفرعي ام وه لوألا مسقلا نم يناثلاو . تايهيدبلا

 الصح فيك اندحأ كردي ال نايلقعلاو ناهيدبلا ناعونلا ناذهو . دراب جلثلا نأو قرحت رانلا نأ هتفرعمك

 يأ اروف لصحي كردملل امهنم لصحي ام نإو . نمز امهكاردإل سيل ذإ ؛ امهتفرعم هيدل تحص وأ « هل

 كلتي عابطنالا ىلإ ةرطضم ةيناسنإلا سفنلا نأ كلذ ىنعمو . سفنلل ىلاعت هللا لعف نم كلذ نأل ؛ةهادب

 انتفرعمك « ربخلا هب رتاوت ام ةحصب ةفرعملا لخدت ةفرعملا نم مسقلا اذه يفو . ةرورضو روف ةفرعملا

 ضعب نونياعي نيذلا ءاملعلا هب انربخي ام فنصلا اذه نمو . رابخألا اهب ترتاوت يتلا خيراتلا قئاقحب

 زوجي ال ةفرعملا نم فانصألا هذهو . اهقدصن نكل ٠ نحن اهارن نأ عيطتسن الو مهتاربتخم يف رهاوظلا

 ةيهيدبلا ةفرعملاو ةيسحلا ةفرعملاف نذإو . لقعلا فيعض نم الإ ليلد اهيلع بلطي نأ مزح نبا رظن يف
 ىلع سسأتي اذكهو . ىرخأ فراعم جاتنإل تامدقمو تاقلطنم اهلك هنايب قيس امم « ةيربخلا ةفرعملاو

 ىلع جئاتنلا ءانب جهنمب يأ « لالدتسالا قرطب مولعو مولع سحلاب وأ ربخلاب وأ ةهيدبلاب ةفرعم لك
 . 2 ةحيحصلا تامدقملا

 اهنم لك نيملسملا قرف نم فئاوط هجاوي نيح ىرخأ ةرم ةفرعملل قباسلا هليلحت مزح نبا دكؤيو
 رود نولطبي هرظن يف ءالؤهف « ديلقتلا وأ ربخلا وأ ماهلإلاك ةفرعملا رداصم نم صاخ ردصمب دتعي

 . 187 0780: ؟ , قطنملا دحل بيرقتلا :رظنا
 ا



 اق ارم ا و وص يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 يف تريغت امل فراعملا تابثإ يف ةقداص لوقعلا ججح تناك ول هنأل « ةفرعملا ليصحت يف لقعلا

 . "8 موقو موق نيب ةفرعملا ةلدأ مهرظن
 بهاذملل نيدلقمو (مامإلا لوقب نوذخأي) ةيمامإو (ماهلإلاب نوذخأي) ةيفوص نم اًعيمج ءالؤهف

 نوكي نأ يف نوككشي مهنإ ثيح نم . قيقحتلا دنع دحاو فنص مهلك (مهقبس نم يأرب نوذخأي)

 يأ . لوقنلا ججح بناجب لوقعلا ججح تابثإ ىلإ ةياهنلا يف مزح نبا يهتتيو . ةفرعملل ردصم لقعلا

 . هب ىحوملا صنلا وه انه لقنلاو . لقثلا لمعتسي امك لقعلا لمعتسي هنأ

 مهنأل «٠ يه ثيح نم ةقيقحلا نوفني كلذب نيلئاقلا نأل ؛ ةلدألا ؤفاكت ةلأسم مزح نبا هجاويو

 « اعطاس قحلا حولي ىتح يأر ىلع يأر بيلغت الو بهذم ىلع بهذم ةرصن نكمي ال : نولوقي
 اضعب اهضعب يفني ةلدألا لازتالف . خيراتلا ربع ققحتي مل ام اذهو . سابتلا ريغب لطابلا نع زاتميو

 : فانصأ ىلإ ءالؤه مزح نبا مسقيو . ةجيتن ريغ ىلإ لدجلا رمتسيو . ضعبلا يف اهضعب نعطيو
 ملو اوتبثي ملف « اهمدعو ةوبنلا تايثإ يفو « همدع يفو هللا دوجو تابثإ يف ةلدألا ؤفاكتب لوقي فنص

 دوجو تابثإ نود اميف ةلدألا ؤفاكتب اولاق فنصو . "7 نايدألا رئاس نع نوجراخلا مه ءالؤهو « اوفني
 دوجو تابثإ نود اميف ةلدألا ؤفاكتب اولاق ثلاث فنصو .""!تالاسرلا نم ةلاسر اوتبثي مل ءالؤهف « هللا

 لخاد ةفلتخملا بهاذملاو قرفلل ةبسنلاب ةلدألا قفاكتب اولاق مهنكل « ةيوبنلا تالاسرلا تابثإو هللا

 ةيحابإلا ريربت نم نوقلطني مهنأ ىريف اعيمج ءالؤه ةعزن نع مزح نبا فشكي مث .دحاولا نيدلا
 رربي امو مهتاوزن يبلي ام كيكشتلا يف نودجي مهنأل ؛ ةديقعب الو ةعيرشب نومزتلي الف « مهسفنأل
 ."17 مهقالخأ

 : مهلوق كلذ نمف . اًنايحأ مهتالؤاست درويو ليصفتب اهلك قرفلا هذه جاجتحال مزح نبا ضرعي
 ةفسالفلا هنم اجن له « هيف نيفلتخملا ةلدأ أفاكتت يذلا « رشبلا نيب فالتخالا اذه نم اجن له رظننل

 هزواجت له ؟ تايهاملاو قئاقحلا ىلع فوقولل نوعّدملا ٠ تالالدتسالاو مولعلا يف نورحبتملا

 ىرن ال ائنإ ؟ تادقتعملل جاجحلاو تالاقملا نيهوتو ءارآلا ةعراقم يف مهرامعأ اونفأ نيذلا نوملكتملا

 دوهيلاو ىراصنلاك ةدحاولا ةنايدلاب نيذخآلا نيب ىتح « امكارتم اًبعشتو اًفعاضتم اًفالخ الإ ماودلا ىلع

 امإ اعيمج ءالؤه نأ كلذ نم نوجتنتسيو . اًنايحأ اضعب اهضعب رفكي ةددعتم قرف مهف « نيملسملاو

 يذلا يدوهيلا سنوي نب ليعامسإ مزح نبا مهنم ركذيو . ١١١:6 « اال

 هس اول ا
 نا
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 لوصولا نكمي قح كانه سيل هنأو « مهئاوهأل نوعبتم امإو ٠ مهطاسوأ يف هيلع اوأشن يذلل نوعبتم

 . هيلإ

 نحنو . باهسإو ليصفتب ةلدألا ؤفاكتب لوقلا اهعمجي يتلا فانصألا هذه ىلع مزح نبا بقعيو
 : ةينآلا ةلدألا يف هبيقعت لمجن

 لهج سيل ذإ درلا ةنوؤم انتفكف لهجلابو ةريحلاب اهسفن ىلع تدهش دق ةريحتملا ةفئاطلا نإ : الوأ

 وه اذهو « نيلهاجلا لهج ىلع ةجحلا وه نيملاعلا ملع امنإو ؛ نيملاعلا ملع ىلع ةجح نيلهاجلا
 لهج ينعي هلهج نأ يعّدي نأ لهاجل غاس ول ذإ « تاعانصلاو فراعملا لك يف هب لومعملا سايقملا
 اورظني نأ مهيلعف « نوريحتملا ءالؤه هلهجي ام ملعن اننإ : مزح نبا لوقي كلذلو . ملع لك لطبل هريغ

 يذلا قحلا مهل حوليل ةقبسم ةعزن وأ ىوه لك نم ررحتم احيحص ظن مهيلإ اهمدقن يتلا نيهاربلا يف
 . هب لوقن

 ةطلاغم ىلإ عجري ةلدألا ؤفاكتب نولئاقلا اهيلع زكتري يتلا ةطسفسلا وأ بيغشتلا نإ :اًيناث

 ام ةقيقحو ٠ ساوحلاب هنوكردي ام ةقيقح اوتبثأو « هيف امب ملاعلا دوجو اوتبثأ دق مهف .ةحوضفم
 بيكرتب كلذو « تايهيدبلابو تايسحلاب لالدتسالا ةعباتم نع اوفقوت مهنأ ريغ « لقعلا ةهيدبب هنوكردي
 : نيهجو نم ةطسفسلا بهذم دف نأ مزح نبال قبس دقو . اهجئاتن ىلإ ءاضفإلاو اهنم تامدقملا

 دق وه اهف  قح وه ةتباث ةقيقح يأ راكنإ نم هاري ام نأ يعّدي نأ امإف « ولخي ال يئاطسفسلا نأ امهلوأ
 يف لخاد رخآلا وه اذه هيأر نأ يعدي نأ امإو . يفني الو تبثي ال يذلا هبهذم كلذب اًفلاخم اًقمح تبثأ

 قح وه دحاولا ءيشلا نأب لوقلا نأ امهيناثو . اضيأ هلوقي اميف هكش تبثي كلذبو « هيف كوكشملا ةلمج

 ةقالع ال لطابلاو قحلا نأ ىلإ يضفي لطاب هنأ دقتعي نمل ةبسنلاب لطابو « قح هنأ دقتعي نمل ةبسنلاب
 , همدعب لئاقو « ءيش دوجوب لئاق لوق نأ ىلإ يضفي اذهو . ناظلا نظب امنإو « هسفن ءيشلاب امهل

 .""'نالذخلا ليلدو لاحملا نيع اذهف ٠ مودعمو دوجوم دحاولا ءيشلا نأ هانعم

 « ةياهن ريغ ىلإ فالخلا رارمتسابو « ةلدألا ؤفاكتبو رهاظلا ليلدلا مادعناب جاجتحالا نإ : اًقلاث

 لك نأ تامدقملا هذه عومجم نم مهيدل تبثف « نيفلاخملل اًمزلم ناكل عنقم ناهرب كانه ناك ول هنأو

 ؛ هباقعأ ىلع دودرم هلك اذهب جاجتحالا نإ . اهمامإ بهذمب ذخأت وأ اهءابآ هيلع تدجو ام عبتت ةفئاط

 ام ديدحتب أدبي « رخآ اجهنم نرعبتي ةيئاطسفسلا ةبلاغملا الو لدجلا نوديري ال نيذلا قيقحتلا لهأف

 نيب ًالوأ نوزيميف .عوضوملا كلذ يف هيأرل قيرف لك اهب جتحي يتلا ججحلا يف نورظنيو هتفرعم نوبلطي
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 )00 0 يمالسإلار كفلا ليصأت يف سلدنالا ءاملع ماهسإ

 الإ نيهاربلا نم نولبقي الف . قطنملا ملع يف ةروكلملا طورشلا قفو يناهربلا لالدتسالا نيبو بيغشتلا

 ال ءالؤهف . لوقعلا هئادبب كردي ام وأ ساوحلاب كردي ام ىلإ ايرورض اًحيحص اعوجر اًعجار ناك ام

 دحأ ناهري يف رهظي نأ دبال قحلا اذه نأل ؛ وه ثيح نم قحلا مادعناب الو ةلدألا وفاكتب نولوقي

 هيومت ءارآلاو مولعلا لك يف تاميمعتلا ىلإ ءوجللاف ؛ هعابتا نّيعتي ًاليصفت انه اه نأ ىلع . نيفلتخملا

 فالخلا ديدحتتل روكذملا جهنملا اهيف عبتنف فالخلا اهيف عقي ةلأسم لك درون نأ بجاولا ذإ ؛ ةطسفسو

 2 همسح ىلإ ءاهتنالاو هجئاتنو هتامدقم نايبو هعضومو

 ناهربلا نأ باوجلاف فالخلا لطبو عيمجلا هيلإ داقنال عطاس ناهرب كانه ناك ول مهلوق امأو

 راثيإو ديلقتلل نوكرلل امإو عبطلا ةرفانمل امإو مهفلا روصقل امإ « كلذك عيمجلل حولي ال هنكل ءدوجوم

 قطنمل دوحجو لقعلل ةرباكم نم اًنايحأ تالاقملا كلت يف لقاعلل حضتي ام ليلدب ٠ فولأملا دقتعملا

 . لطابلا نع عافدلاو قحلا راكنإ يف رفاس دانعو (""”سحلا

 اوعدي نأ مهل سيل ذإ . اضيأ مه مهلمشي نأ نكمي عطاسلا ناهربلا دوجو مدعب مهلوق نأ ىلع

 نم ةغرفم ةقلح يف نوعقي اذكهو . عطاسلا ناهربلا ساسأ ىلع هنع نوعفادي امب عانتقالا مهسفنأل

 . ةياهن ريغ ىلإ تابثولا يف كشلا مث « تابثإلا

 كلت همدقت جاجعتحا لك مزح نبا ضقني ةيفيرحتلاو ةيكيكشتلا دئاقعلا عم ةيلادجلا ةلوجلا هذه دعب

 ةنهربلا نكمي اًقح كانه نأ ةياهنلا يف تبثيو . ةيوامسلا تالاسرلا قئاقحل ةفرحملا وأ ةككشملا قرفلا

 ىلإ دنتست ةفرعملا هذه نأو . ةيصنلاو ةيلقعلا جهانملاب اهليصحت نكمي ةيئيقي ةفرعم كانه نأو . هيلع

 يف لقعلل رايخن ال ثيحب . لقعلا ةهيدب ىلإ ةعجار امإو « سحلا ةرورض ىلإ ةعجار امإ « تامدقم

 نيب زيميو . اهطورش طبضيو نيهاريلا ىرحتيو « ءارهألا 5 ةواشغ هرظن نع حيزي نيح اهيلإ دايقنالا

 قحلا بلطل ةيفانملا قالخألاو « ةقبسملا تادقتعملا نم صلختيو . اهفئاز نيبو اهحيحص
 مزح نبا ججح نم ركذن مل اننأ ىلع . ءاوهألا نم ىوه عابتا وأ « ديلقتلا ىلع رارصإلاو «بصعتلاك

 ؛ درلاو ذخألاو ةلثمألاب ةيفاولا اهليصافت نم ةصلختسم اهقايس نم ةذوحخأم ةلئثمأو افتن الإ قايسلا اذه يف

 , "© موصخلا تاداريإ نم داريإ لك ىلع بيقعتلاو

 . :11١15 8 (.. . .لصفلا) . قايسلا اذه يف مزح نبا اهقاس ىتلا ةديدعلا ةلثمألا رظنا (71)
 ءارآل مزح نبا ةشقانم دنع ةصاخبو « هلا باتك نم ةديدع باربأ يف رواحملاب هله ليصافت تءاج (؟2)

 . تيك شا ةف اللا تارنلا يركتمو  يياطسقرسلا
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 : نييقرشملا دنع يمالكلا ركفلا دقن

 (لصفلا) هباتك يف « هلوح راد دق يركفلا مزح نبا عورشم نأ ىرن يذلا يناثلا روحملا وه اذه

 يكيكشتلا ركفلاب نوينعملاو « يفيرحتلاو يكيكشتلا ركفلا دقن لوح راد دق لوألا روحملا رابتعاب

 نع ملكلا اوقرح نيذلا دوهيلاو ىراصنلاو . نويئاطسفوسلاو نويداملا ةفسالفلا مه يفيرحتلاو
 يف راوحلا ناك اذكهو 2 ةئياصلاو سوجملا كلذكو . مهتءاج يتلا ةيوامسلا تالاسرلا يف هعضاوم

 ميوقتلاو دقنلاب لوانت دقف يناثلا روحملا يف راوحلا امأ . مالسإلل ةيمتنملا ريغ قرفلا عم لوألا روحملا

 . ةئجرملاو جراوخلاو ةعيشلاو ةلزتعملاو ةرعاشألاك . ةيمالسإلا قرفلا ءارآ

 ناهربلاب مالسإلا نع ةجراخلا تادقتعملاو تالاقملا لاطبإ فدهتسا لوألا روحملا نأ ظحالنو

 ؛ نايعلل ةلثاملا تاسوسحملاو ةيهيدبلا قئاقحلاو ةيرورضلا فراعملا نم قلطنملا لالدتسالاو يلقعلا

 ةيحان نم ةيدمحملا ةوبنلاب الو « ةيحان نم تاوبنلاب نيقدصم ريغ روحملا اذه يف نيبطاخملا نأل

 . ينآرقلا صنلاب اوبطاخي نأ اعيمج ءالؤهل ةبسنلاب ةرداصملا ليبق نمف «ىرخأ

 تادقتعملل حيحصتلا مزح نبا هيف فدهتسا دقف هلوانت ددصب نحن يذلا يناثلا روحملا امأ

 كلذو . يلقنلاو يلقعلا لالدتسالا ساسأ ىلع كلذو . اهنع ةعرفتملا لئاسملل قيقحتلاو «ةيمالسإلا

 « ةيدمحملا ةلاسرلا تابثإ لوح نوفلتخي ال « ةيمالسإلا قرفلا نم روحملا اذه يف نيبطاخملا نأل

 مزح نبا نأ ظحالن اذكهو . قيدنز وأ قساف نم مهنم ذش ام الإ . نآرقلا وه يذلا هللا مالك لوحو

 هب بطاخ اًيلقن ايلقع اجهنمو « نيملسملا ريغ هب بطاخ ايبيرجت ايلقع اجهنم : نيجهنم عنطصا
 . نيملسملا

 ثيح . مزح نبا نع ةميقلا هتسارد يف نيجهنملا نيذه ىلع ةرهز وبأ دمحم خيشلا فقو دقو

 الو « صلاخلا يلقعلا جهنملاب ةصلاخلا ةيلقعلا هثوحب يفو هتالداجم يف مزتلي ناك مزح نبا نأ ظحال

 هتشقانم لاح : نيلاح يف جهنملا اذه عبتي ناك هنأو . ةئسلا نم وأ باتكلا نم صن ىلع اهيف دمتعي

 هليلحت وأ هتشقانم لاحو « ةفسالفلا نم مهريغو ىراصنلاو دوهيلاك مالسإلا نع نيجراخلل

 نأش كلذ يف هنأش اًيئارقتساو اًيبيرجت اًملاع رهظي لاحلا هذه يف وهف . ةيقالخألاو ةيسفنلا تاعوضوملل

 قرفلا نم هيفلاخم عم اضيأ يلقعلا جهنملا لمعتسا اميرو . ةيودألا برجيو رهاوظلا عبتي يذلا بيبطلا

 ." "'ةلزتعملاك اهجاجح يف لقعلا دمتعت تناك يتلا ةيمالسإلا

 : (ما9ا/ا/ ؛يبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا) « ةرهز اتم نادال و لارر سو هيل رح ب 0
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 اا ا ااا اا ا ا ا ااا اا اع ا اح ا ااا حا ا ا ا عا يمالسإلار كفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 نم نيفلاخملا عم هلادج يفو « ةيمالسإلا هتاسارد يف ٠ يمالسإلا جهنملاب مزتلي ناك هنإو

 يف لقعلا لامعتسا نم يمالسإلا جهنملا اذه ولخي الو . ءاهقفلاو نيملكتملا نم مالسإلل نيمتنملا

 لقعلا حبصيل هنإ ىتح « كلذ دعب صنلا ىلع لوعي هنأ الإ « ةيعجرملا تاقلطنملاو تايرورضلا تابثإ

 ءاصقإلا اذه ةيآو . فقاوملا ضعب يف ةرملاب لقعلا ىصقأ امبر لب . عوبتم ال عبات درجم صنلل ةبسنلاب

 . ةرملاب ليوأتلا ركنيو ةعيرشلا نم لقعلا اهجتنتسي نأ نكمي يتلا تايلكلاب لوقي الو «٠ سايقلا لطبي هنأ
 لخخألا كلذ يف هدنع يوتسيو . عورفلاو لوصألا يف اهقوطنم مومعبو . صوصنلا رهاوظب الإ ذخأي الو

 مهؤطاوت نمؤي ةعامج نع ةعامج اهيوري ال يتلا يهو  داحآلا ثيداحأب ولو « ةئسلاب ذخألاو « نآرقلاب

 هيوري يذلا رتاوتملا ثيدحلابو « ينآرقلا صنلاب داقتعالا تبغي امنإو داقتعالا اهب تبغي ال  بذكلا ىلع

 : قايسلا اذه يف لوقي وهو هلع يبنلا ىلإ لصي ىتح ةعامج نع ةعامج

 نع . لدعلا دحاولا ربخ نإ : يبساحملا ثراحلاو يسيباركلا يلع نب نيسحلاو . ناميلس وبأ لاق »
 لاقو . كلام نع لوقلا اذه ركذ دقو . لوقن اذهبو . اعم لمعلاو ملعلا بجوي هلع هللا لوسر ىلإ هلثم

 ينعيو ٠ ملعلا بجوي ال دحاولا ربخ نإ : جراوخلاو ةلزتعملا عيمجو ةيكلاملا روهمجو نويعفاشلاو نويفنحلا
 مهضعب ىوسو . ('"”«اذه يف مهلك اوقفتاو . هيف اموهوم وأ اًيذك نوكي نأ نكمي دق هنأ مهعيمج دنع اذه
 جراوخلاو ةلزتعملا عرذتو ًالمع الو املع بجوي ال لسرملا : مهضعب لاقو « لسرملاو دنسملا نيب
 هب مكحلا زوجي الف أطخ وأ ابذك نوكي نأ زاج ام اولاقو « ثيداحألا نم ريثكب لمعلا كرتل ليلعتلا اذهب

 . هب نيدي نأ ادحأ عسيالو . هللا نيد يف

 نعطي نأ هيفكي هللا نيد يف نواهتي نأ ديري نم لك حبصأو 2 عباصألا نيب نم ءاملا تلفأ اذكهو
 يرصبلا مصألا ركب يبأب رمألا غلب ىتح . ريغال هب لمعلل رتاوتلا امهيف طرتشيو « ةنسلاو ثيدحلا يف
 ,هنيعب فرعي ال اهنم ًادحاو الإ حاحص اهلك اهنأ تبث دق ةعومجم ربخ ةئام نأ ول» : لاق نأ (ه 7٠٠١ :ت)
 .« اهعيمج يف فقوتلا بجاولا ناك

 نأ الإ « لخادلا نم مدهلاب اًنايحأ هريسفت نكمي يذلا فقوملا اذه هاجت مزح نبا مامأ دب نكي مل
 كيكشتلا الإ اوبأ نإف « ناهربلاب نيهومملاو نيككشتملا عمقيل « اًحضاوو احيرص اًفقوم ةنسلا عم فقي

 بجوت ةحيحصلا ةنسلا نأ نايب يف مالكلا لصف دقو . نيدلا نم قورملاب مهمصوو ريفكتلاب مهيلع لزن
 داريإب ماقملا حمسي سيلو . هساسأ نم ضقانتم جاجتحا نيفلاخملا جاجتحا نأو . اعم لمعلاو ملعلا

 . ١1958 .1598 ص « ةرهز وبأ دمحمل مزح نبا رظناو « ١14:١ « ماكحالا لوصأ يف ماكحإلا رظنا (60)
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 لوقيف هيفلاخم ىلع درلا يف هجهنم نع امأ . "7هزح نبا روظنم نم اهدرو « نيفلاخملا جاجتحا ةفاك
 ءارآلا شقانيف لدجلا جاهنم لالدتسالا يف جهني امومع ةيمالسإلا هتاباتك يف مزح نباو ١ : ةرهز وبأ هنع

 درسيو . هرظن يف لوصألا نع اهدعبو اهنالطب اًئيبم ةلدألا هذه شقاني مث , ًاليلد اليلد مصخلا ةلدأ درسيو

 لاوقأ لاطبإ يهو لدجلا بتارم نم ةيناث ةبترم ىلإ لقتني مث . مهاوعد لطبيو ٠ هاوعد تبثي ام ججحلا نم

 ةجحلا كلسم ىلوألا ةلحرملا يف كلس نأ دعب . مازلإلاو ماحقإلا كلسم كلسيف , اهسفن مهلاوقأ نم هموصخ
 . "؟«ناهربلاو

 « مهيلع درلاو ةيمالسإلا قرفلا نم نيفلاخملا عم راوحلا يف مزح نبا جهنمل تاحيضوتلا هذه دعب
 تناك يتلا ةيساسألا لئاسملا ضعب نايب ىلإ لفتنن « اهيلإ هروظنم بسح ةيمالكلا لئاسملا حيحصتو

 ةرعاشأو ةلزتعم نم نييقرشملا دنع اميسالو ؛ يمالسولا ركفلل ميوقتلاو حيحصتلا كلذ عوضوم

 .مهريغو

 مه نيذلا ةنسلا لهأ مه فنص ةيمالسإلا قرفلا نم نيفنص وأ نيتفئاط نيب ًالوأ مزح نبا زيمي

 مهليبس كلس نمو « ثيدحلا باحصأو ناسحإب مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم . هرظن يف قحلا لهأ

 تادقتعملاو تالاقملاب اوفرع نيذلا مهو « ةعدبلا لهأ مه فنصو .2؟”ليج دعب ًاليج « ءاهقفلا نم

 . صوصنلل ميلسلا مهفلا نع ةديعبلاو « ةنسلا لهأ جهنم نع ةديعبلا ةيلاغلا

 ىراصنلاو دوهيلا نم مالسإلل نيفلاخملا للملا لهأ حئاضف يف بتك دق مزح نبا ناك اذإو

 ."؟!ةعيشلاو ةئجرملاو جراوخلاو ةلزتعملا مهو « دحأ هلهجياال ام هركتمو

 هلوق لآ نإو « صن هلقي مل ام قرفلا كلت لهأ نم ًادحأ َلوقي نأ هسفنل حمسي ال هنأ مزح نبا نلعيو

 هلقي مل ام اعدتبم ناك وأ ارفاك ناك ءاوس لئاقلا ليوقت نأل ؛ ضقانتيف هلوق هجتني ام مزلي ال دق ذإ ؛ هيلإ

 ضارعتسا ءانثأ ذفني نأ هتوفي ال مزح نبا نأ الإ . دحأ ىلع بذكلا لحي الو « هيلع بذك وه صنلاب

 عدخي بولسأب تغيص اهنأ ولو « اًنايحأ رفك نم هيلع يوطنت ام فشكيل اهقمع ىلإ ءارآلاو تالاقملا

 ىلع ةردقلاب فصوي ال ىلاعت هللا نإ لاق نم لوقك اهجيورتو اهب ذخألاب مهيرغيل «ءاملعلا ريغ

 عادخو هيومت اذهو .؟نوكي هنأ ملع ام ريغ ىلعو بذكلا ىلع الو « ملظلا ىلع الو «لاحملا

 . عتمم لصف وهو ء 37001 . . . . لصفلا رظنا ("8)

 . 7٠١ ص « ةرهز وبأ دمحم خيشلل مزح نبا رظنا فرخلا

 . 1١:7 « . . . لصفلا رظنا (50)
 : 14:4 , قاسلا عجسملا (40) . ١18:5 « قباسلا مجرملا )١(

 نان



 لاا ااا ااا حا ا ا اح احا احا اح اح يمالسإلاركفلا ليصأت يف سئدنألا ءاملع ماهسإ

 اذه يفو . هانعم يف امو « لاحملا لعف نع زجاع هللا نأ مهاوعد لرقلا اذه ءارو نوفخي مهنأل ؛سانلل

 يف مزح نبا اهضرعتسا يتلا ءارآلاو تالاقملا ليصافت لك ضارعتسا نكمملا ريغ نم ناك اذإو

 ًالضف « صوصنلا عم اهضراعت وأ اهضقانت وأ اهداسف ىلع ةنهربلاو اهباحصأل دقنلاو اهل راكتإلا قايس

 كلذ نأل ؛ ىلاعت هب كرش وأ هللاب رفك نم هيلع يوطنت ام ىلع ءرملا فاقيإو ةعدتبملا عنش داريإ نع
 لئاسملا كلت نم جذامن نايب نم لقأ الف « نيلماك نيءزج (لصفلا) باتك نم قرغتسا ضارعتسالا

 .ةيمالكلا قرفلا نم مهاوس نمع ًالضف ةرعاشألا ىلعو ةلزتعملا ىلع اهيف درف اهدنع فقو يتلا ىربكلا

 . ردقلاو ءاضقلا ةلأسمو « نآرقلا قلخب لوقلا ةلأسم : نيتلأسم راتخنو

 امك ةلزتعملا دنع ديحوتلاو « ديحوتلا »وهو ةلزتعملا لوصأ نم لصأ نع عرفتتف ىلوألا ةلأسملا امأ

 اوفن كلذلو . ىلاعت هتافص صخأ مدقلاو ٠ ميدق دحاو هللا نأب داقتعالا وه يناتسرهشلا هفصو

 ةايحب الو ةردقب الو ملعب ال هتاذل يح هتاذل رداق هتاذل ملاع وه : اولاقف « ًالصأ ةميدقلا تافصلا

 فصو صخأ وه يذلا مدقلا يف تافصلا هتكراش ول هنأل ؛ هب ةمئاق يناعمو ةميدق تافص اهرابتعاب

 . ةيهولألا يف هتكراشل هتاذل

 ةيؤر يفنب لوقلاو « نآرقلا قلخب لوقلا « تافصلا يفن وهو « لصألا !ذه ىلع ةلزتعملا ىنب دقو

 اريحتو امسجو ٌةرصو اًناكمو ةهج :هجو لكب ىلاعت هنع هيبشتلا يفنو . ةرخآلا يف راصبألاب ىلاعت هللا

 . 24!” مهلاوقأ عم ىفانتي ءيشب ةيحوملا ةينآرقلا تايآلا ليوأت اوبجوأو ارثأتو ريغتو ًالاوزو ًالاقتناو

 ناوفص نب مهجلا ناكف « قرفلا عيمج نم نيملسملا مالكلا ءاملع لك ةلاقملا هذه يف صاخ دقل

 نيذللا ميسجتلاو هيبشتلاب لوقلا لباقم يف ىلاعت هللا تاذ نع تافصلا ىفن نم لوأ (ه 178 :تر)

 لتاقم اهبرشت يتلا ةميدقلا ةيقرشلا ةيصونغلا بهاذملا مث . ةيدوهيلاو ةينارصنلا نم نيملسملا ىلإ ابرست
 هفينح وبأ مامإلا هيف لاق ىتح هيبشتلا يناعمب ًالقثم هريسفت ناكف (ه ١6١ :ت) رسفملا ناميلس نب
 لثم هلعج ىتح تايثإلا ىنعم يف لتاقم طرفأو ءيشب سيل ىلاعت هنإ لاق ىتح هيبشتلا ىفن يف مهج طرفأ»

 برلا هبشي ناكو هقفاوي يذلا نآرقلا ملع نمو ٠ ىراصنلاو دوهيلا نم ذخأي ناك : هنع نايح نبا لاقو . هقلخ
 . * 1!( ثيدحلا يف بذكي ناكو قولخملاب

 ليطعتلا هاجتا امهو . يهلإلا ديحوتلاب داقتعالا يف ناهاجتا يناثلا نرقلا لئاوأ ذنم دجو !ذكهو

 بلسو ليوأتلا ىلع تافصلا ىلع ةلادلا ةينآرقلا تايآلا لمح ىنعمب « نآرقلا يف ةدراولا تافصلل

 00:06 « لصفلا شماه ىلع يناتسرهشلل لحنلاو للملا رظنا (4)
 ا « راشنلا يماس يلعل يفسلفلا ركفلا ةأشن رظناو « ١ 111 ””؛ يبعذلل لادتعالا نازيم رظنا )5
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورسق : سلدنألا ١ ----------- سلسل ل

 نيذلا «ةيتافصلا» هاجتاو . ةلزتعملا مث ةيمهجلا هاجتالا اذه يف راسو . ةرهاظلا اهيناعم نم تافصلا

 ةلئامملا هلل اوتبثأ نيذلا ةهبشملاو ةيوشحلا ريخألا هاجتالا اذه يف الغو . ىلاعت هلل «تافص» اوتبث

 ةيحوملا ةينآرقلا تايآلا نيذخآ ايندلا ءامس ىلإ لوزنلاو ةيقوفلاو نايتإلاو ءاوتسالا هل اوتيثأو « ماسجألل :ء

 . ليوأت ريغ نم اهرهاظ ىلع تافصلا هذهب

 نم تافصلا يفنب لوقلا اوذخأ ءالؤه نأ نومعزي « تافصلا يفن يف ةيمهجلاو ةلزتعملا موصخو

 ىلاعت هتاذب امئاق ىنعم ناك ولو ىتح هللا عم ميدق يأ دوجو يفن ةلزتعملا فده ناك امنيب (4* ةفسلفتملا

 . مالكلاو ملعلاو ةدارإلا ةفصك

 نكمي ال هنأ (نآرقلا قلخ) ةلأسم يف ىري (هالا"ه ت) ةلزتعملا خيش فالعلا ليذهلا وبأ ناك دقو

 لحم يف هدوجو لاحو (نك) نيوكتلا ةملكك لحم ريغ يف هدوجو لاح : نيلاح يف الإ هللا مالك روصت

 « لحم يف ره يذلا مالكلا سنج نم هللا مالك وه يذلا نآرقلاف ؛ رابختسالاو ربخلاو يهنلاو رمألاك

 ةوالتو « بوتكم فحصمو ظفاح ردص نم دجوي ثيح مث « ًالوأ ظوفحملا حوللا وه لحملا اذهو

 قلخ لوح ةفلتخملا ءارآلا لك تعرفت يأرلا اذه نعو « ثدحم هرظن يف نآرقلاف اذهلو . ةعومسم

ع داهطضالا اهيف يقل « يرجهلا يناثلا نرقلا يف ةريطخ جئاتن اهل ناك ةيرظن يهو . نآرقلا
 ءاملع نم دد

 ضرف هجو يف اًبلص فقو يذلا (ه١15 :ت) لبنح نب دمحأ ريبكلا مامإلا مهتمدقم يفو مالسإلا

اقلا يأرلا لباقم يفو (ه114 )/19  يسابعلا نومأملا دهع يف نآرقلا قلخب لوقلا ةديقع
 قلخب لئ

ا ىلإ ةبسن) ةيبالكلا تلاقو . هللا عم ميدق وه لب قولخم ريغ نآرقلا نأب ةلبانحلا لاق نآرقلا
 : (بالك نب

 ناك ءاوس دحاو ءيش وه هلل ةبسنلاب مالكلا اذه نأو ىلاعت هتاذب مئاقلا يلزألا هللا مالك وه نآرقلا نإ

 ةقولخم ريغ لزت مل ةفص ىلاعت هللا مالك نإ : ةرعاشألا تلاقو « ًاليجنا وأ ًءاروت وأ اًناقرف
 ريغ هنأو «

لاقي الف « فقوتلا نيعتي هنأب ةئجرملا ضعب لاق امنيب « هملع ريغو ىلاعت هللا
 الو « قولخم نآرقلا نأب 

 ىلع ةعيشلا قرف تمسقنا امنيب . قولخم نآرقلا نأب اهلك جراوخلا تلاقو . قولخم ريغ لاقي
 2490 هيلوقلا

الكلا يف (تافصلا) ظفل لمعتسن نأ يف انل قح ال هنأ الوأ ررقيف مزح نبا امأ
 ديحوتلا قئاقح ىلع م

رقلا نأل ؛ نآرقلا يف دري مل ظفلب ثدحتن نأ يف انل قح ال يأ , يهلإلا
 .... امهيف دري مل ثيدحلاو نآ

 ةلأسملا هذه يف اوضاخف مهدعب نوملكتملا ءاجو « ةلزتعملا (تافصلا) ظفل عرتخا امنإو . تافص

و زيزعو ريدقو ميلعو ميكح تافص لمعتسا دق نآرقلا ناك اذإف . ينيد ساسأ ريغ ىلع
 امنإف اهوحن

 . 4/0: 7 « يرعشألل نييمالسالا تالاقم رظنا (165)

 .؟6:١ ١ قباسلا عجرملا (17)

 هاب



 لااا اا اس اا ا اح ااا ا ااا اا اا اح يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 هللو# : ىلاعت لاقف . تافص اهمسي ملو (ءامسأ) ظافلألا هذه ىمسو . هللا ىلع ةلالدلل كلذ لمعتسا

 لاقو . "4# نولمعي اوناك ام نوزجيس « هئامسأ يف نودحلي نيذلا اورذو اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا

 . 24404 ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت اًمايأ « نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق : ىلاعت

 نأكو مالكب ملكتمو « ةردقب رداقو ملعب ملاع ىلاعت هللا نأب ةرعاشألا لوق لئتيح مزح نبا دقتنيو

 لوق ديعب دح ىلإ هبشي « هرظن يف كرشلا نم برض اذهف « هتاذ ريغ هتردقو « هتاذ ريغ هللا ملع
 « تافصلا ةلأسم يف هولوقي مل ام مهلوق هنأل ؛ ةرعاشألا ىلع لماحت مزح نبا نأ رهظيو .ىراصنلا
 دح تحت هللا ملع عم عقي ناسنإلا ملع نوكب نالوقي امهنأب كروف نباو ينالقابلا يمري نيح اميسالو

 وأ نوعقي مهنأب ةرعاشألا ىمر نيح لوقعملا دح زواجت لب 2١ سرهب ةجوزمم ةقامح هذه نأو « دحاو

 ,(49 كرش نم ىراصنلاو ةيئانملا هيف تلخد اميف نولخدي

 بهذ امنإ ةرعاشألا اهب لاق يتلا ةروصلاب ةيونعملا تافصلا تابثإ يفني نيح مزح نبأ نأ انل رهظيو

 بسح ىلاعت هسفن اهب ىمس هلل ءامسأ يه امنإ تافصلا نأ اربتعم « ةلزتعملا نم تافصلا ةافن بهذم

 يذلا ىنعملا كاردإ نع قالغناو ٠ رهاظ لاعفتا يف هموصخ يأر لاطبإ يف ادهج لذبو « نآرقلا صن

 .*') بيغشتو بصعت يف لقن مل نإ « ةرعاشألا هب لاق

 هنع ثدحتن نأ زوجي الو « هسفن هب فصو ام ريغب هللا فصي نأ زوجي ال هنأب الوأ مزح نبا جتحي

 ليوأتلا ضفر صنلا نم دارملا ىنعملا ليوأت يف هعم ءرملا ذخأ اذإف . ةنسلاو نآرقلا يف ءاج ام ريغب

 يصقي كلذب وهو . عامجإ وأ صن ريغب صيصختلا ىفن صوصخ ىلع ظفللا مومع انلمح اذإف . ةرملاب
 يفو (يهلإلا مالكلا) يف هتديقع وأ هروصت وه اذه ىلع انليلدو . اًنايحأ ةيساسألا هتالوقم نع لقعلا
 دارأ اذإ هللا نأو « قولخم هنأ وهو نآرقلا يف ةلزتعملا يأر دروأ دقف ؛ لاثملا ليبس ىلع ردقلاو ءاضقلا
 مامإلا لوق وهو « قولخم ريغ نآرقلا نأ يف ةنسلا لهأ يأر ركذو . لحم يف مالكلا كلذ ثدحأ مالكلا
 ريغو « هللا ريغ هنأو « ةقولخم ريغ لزت مل تاذ ةفص هللا مالك نأ وهو ةرعاشألا يأر ركذو . دمحأ
 : يلي ام ررقي كلذ دعبو . ىلاعت هملع

 . 18٠ ةيآلا : فارعألا ةروس (40)
 . ١١١ ةيآلا : ءارسإلا ةروس (54)
 . ١6:17 , لصفلا رظنأ (؟9)

 ) )00قباسلا عجرملا , ١ :11517101١١ .
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 تاءاطعلاو تاسببلقتلا نم نورق : سلدنألا ل ا ا اع او ب

 مالك وه يذلا نآرقلاب لزن ليربج نأو '”١"زاجملا ىلع ال « ةقيقحلا ىلع هللا مالك وه نآرقلا نأ

 نأو < نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع نيمألا حورلا هب لزن ١ : ىلاعت لاق امك هّلط دمحم بلق ىلع هللا
 : يه ةدح ىلع اهنم الك وأ ةعمتجم ءايشأ ةسمخ نع هب ربعي كرتشم ظفل هللا مالك

 نيكرشملا نم دحأ نإو # : لاق دق ىلاعت هللا نأل اًنآرق هيمسنو « هب ظوفلملا عومسملا توصلا ١

 مث هللا مالك نرعمسي مهنم قيرف ناك دقو » : ىلاعت هلوقو © هللا مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا

 . « . . . هرلقع ام دعب نم هنوفرحي

 باتك يف ميرك نآرقل هنإ 8 : ىلاعت هلوقل « هللا مالك وأ اًنآرق هيمسنو بوتكملا فحصملا ١

 . ©« . .نوئكم

 لب 8 : ىلاعت هلوق كلذ ىلع ناهربلاو انآرق هيمسنو . ءارقلا دنع ظوفحملا يأ رودصلا يف رقتسملا "
 . «. . . ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تايآ وه

 ةاكزلا ىنعم انرسف اذإف هللا مالك هيمسنو « نآرقلل ظفحلاو باتكلاو ةوالتلاو توصلا نم موهفملا -4

 . هللا مالك اذه كلذ لك يف انلق ةينآرقلا ماكحألا رئاسو ةالصلاو

 وه ملعلا اذه نأو ناعم نم هيف مئاقو نآرقلا يف دراو وه امم نوكيس امو ناك امب ىلاعت هملع

 هلوق كلذ ناهربو . ىلاعت يرابلا ريغ اًثيش سيلو هملع وهو ىلاعت هللا مالك نآرقلا اذه نأو «مالكلا

 تمتو 9 : ىلاعت لاقو . *مهنيب يضقل ىمسم لجأ ىلإ كبر نم تقبس ةملك الولو» : ىلاعت
 ىنع ىلاعت هنأ لقع يذ لك يرديو يردن نيقيلابو « هتاملكل لدبم ال الدعو اًقدص كير تاملك

 . هملع قباس كلذبي

 ةعبرأ اهنم . احيحص اًيواسنم اعوقو نآرقلا مسا اهيلع عقي يتلا ةسمخلا يناعملا هذه نأ ركذي مث

 انمهفو « رودصلا يف رقتسملاو , فحصملاو ةوالتلا يأ « ظوفلملا عومسملا توصلا يهو «ةقولخم

 ريغ وهف لزألا قباس يف وه امك همالك يأ ىلاعت هللا ملع وهو سماخلا امأو « هقفلاو ةوالتلا كلتل

 لجو زع هللا عم لزي مل ىلاعت هللا ريغ اًثيش نإ : لاق نمو .”الصأ ىلاعت هللا ريغ وه سيل هنأو قولخم

 . اعم ةرعاشألاو ةلزتعملا فلاخخ كلذبو .2*" اًكيرش لجو زع هلل لعج دقف

 ةعبرأ اهنم احيحص اًيوتسم اعوقو ءايشأ ةسمخ ىلع عقي نآرقلا مسا ناك املو : الئاق داز مث

 مالك نإ : لوقي نأ الو قولخم نآرقلا نإ : لوقي نأ دحأل ةتبلأ زجي مل «٠ قولخم ريغ دحاوو ةقولخم
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 و سومو عير هيما امو ا صم ودم يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 هللا مالك وأ نآرقلا مسا هيلع عقي ال ام ىلع قلخلا ةفص عقوأ ذإ بذاك كلذ لئاق نأل ؛ قولخم هللا

 ةعبرألا نأل ؛ قولخم الو قلاخ ال نآرقلا نإ : لاقي نأ لئتيح بجوو (سماخلا ىنعملا دصقي)

 ىلع ضعبلا ةفص قلطت نأ زوجي ال ذإ قولخم ريغ سماخلا ىنعملا نألو « ةقرلخم هنم تايمسملا

 سماخلاو رمح اهنم ةعبرأ « ةسمخ اًبايث نأ اننيب اميف كلذ لاثمو . . . ةفصلا كلت همعت ال يذلا ؛لكلا

 وهف ارمح تسيل بايثلا هذه لاق نمو « بذاك وهف رمح بايثلا هذه لاق ْنَم نإف « رمحأ ريغ
 "ا

 نيب زيم نيح اهنيب اًقيفوت دجوأف ةلبانحلاو ةلزتعملاو ةرعاشألا لوق ىلإ عجر دق مزح نبا ىرن اذكه
 ميهافملاو ظافحلا رودصو . فحصلاو قاروألاو تاوصألا اهنم ةقولخم ءايشأ يف هللا مالك ىلجت

 . ىلاعت هتاذ وهو « هملع وه يذلا يلزألا هللا مالك نيبو « ةيرشبلا

 ركذت مل يهو (تافص) ىنسحلا هللا ءامسأ ىلع قلطي نأ هضفر وه مزح نبا يأر يف ديدجلا نكلو

 ةيميت نبا نأ رهظيو « كلذب نيعباتلاو ةباحصلا دنع تفرع الو « ثيدحلا يف الو « نآرقلا يف كلذك

 قالطإ مزح نبا ركنأ امنيب . تافصلاو ءامسألا نيب ىوس نإو « هاجتالا اذه يف مزح نبا عبات

 . (تافصلا)

 نم هتقيلسب يبرعلا مهفي ام الإ هنم مهفي الو « اقلطم (ديقت نآرقلا صنب ةقيقحلا يف مزح نبا ديقتي
 شرعلا ىلع نمحرلا# ةيآل همهف لثم ميسجتلا ىلإ كلذ ىدأ ولو ىتح « هرهاظ يف نآرقلا طظفل

 الإ كلذ ققحتي الو . ةيادهو ةجحو اًنايب هللا هلزنأ يذلا هللا باتك وه  هرظن يف  نآرقلاف *ىوتسا

 لزنأ يذلا وه 8 ةميركلا ةيآلا هيلع لدت امك هباشتملا نم هيف امو « اًيداهو احضاوو اًمكحم ءاج هنوكب

  ءارقتسالاب دوعي امنإف «. . . تاهباشتم رخأو ؛ باتكلا مأ نه تامكحم ثايآ هنم باتكلا كيلع

 سفعب لئاوأ يف يتلا ماسقألاو ةعطقملا فورحلا يأ « روسلا حتاوف ضعب ىلإ مزح نبأ ةجهنم بسح

 . هليوأت عابتا نعو هعابتا نع انيهن يذلا هباشتملا وه كلذف . روسلا

 نآرقلا ريسفت يف هيهذمب درفنا امك ٠ مزح نبا هب درفنا امم هباشتملاو مكحملا ىنعمل روصتلا اذه

 هكردي ناك امم اهزاجم نيبو ةيرغللا يناعملا قئاقح نيب ازيمم ؛ ليوأتلاو ديقعتلا نع اديعب ايبرع (ريسفت
 قبس كلذبو . هنع ديحم ال اًدامتعا هل مهمهفو نآرقلل ةباحصلا ريسفت دمتعا كلذلو . هتقيلسب يبرعلا

 (*17 . (مالكلا ملع نع ماوعلا ماجلإ) هباتك يف اهعمج يتلا ئدابملا هذه ىلإ يلازغلا مزح نبا
 ٠١ ١ ص « قباسلا مجرملا 26
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-2-00 022 2 ل ل لل ع عم حاسس ع عع ع

 يف ةيقالخألا ةيلوؤسملاو ةيرحلا ةلأسم وأ « رايتخالاو ربجلا وأ « ردقلاو ءاضقلا ةلأسم امأو

 عبتا دقو . نوملكتملا اهيف فلتخا يتلا ىربكلا اياضقلا نمف « اهنع ريبعتلا دون امك يمالسإلا روصتلا

 ءارآلا لكل اًيئارقتسا اجهنم اهيف هيأر طسبو اهليلحت يف ماهسإلاو ةلكشملا هذه ضرع يف مزح نبا

 مث . اهباحصأ دنع اهيلع ةدراولا نيهاربلا نم اهقح اهئافيإو « ءارآلا ةشقانم يف هتداع يه امك ةيمالكلا

 . حيحصتلا وأ ميوقتلاو درلاب اهيلع بقع

 : نبيسيئر نييهذم ىلإ ردقلاو ءاضقلا نع نيملكتملا ءارآ عيمج مزح نبا عجري

 ةيرح نع هكولس ةسرامم يف « ةرملاب ةعاطتسا ناسنإلل ىري ال يذلا « يربجلا بهذملا : اهلوأ
 طاسوأ يف كلذ دعب بهذملا اذه اشف مث « ةقرازألا نم ةفئاطو « ةيمهجلا بهذم وه اذهو .رايتخخاو

 . نيملسملا

 لكب هلاعفأ نايتإ ىلع اهب ردقي ةعاطتسا ناسنإلل نأ ىري يذلا «٠ يعاطتسالا بهذملا : امهيناث

 ةعاطتسالا كلتب لوقلا يف ردقلا ةتوافتم ةريثك عورف ىلإ هئارآ يف عرفت دق بهذملا اذهو . ةيرح

 ع لعفلا عم الإ نوكتال هلاعفأل اراتخمو رح ناسنإلا اهب نوكي يتلا ةعاطتسالا نأ تأر ةفئاطف ءاهادمو

 ةعاطتسالا نأ تأر ةفئاطو . ةيراجنلاو ةئجرملا نم ةفئاطو « يرعشألا بهذم وه اذه ةتبلا همدقتت الو

 ىلإ عرفتي هسفن وهو « ةماعب ةلزتعملا بهلم وه اذهو « ةسرامملاو لعفلا قبست لعفلا عقي اهب يتلا
 ةعاطتسالا نأ مأ « هيف عورشلا دنع مدعنت مث لعفلا لبق وأ « لعفلا عمو لبق ةعاطتسالا يّنأت لوح عورف

 دنع ججحلاو ةلدآلاب موعدمو « مالكلا ملع بتك يف لصفم كلذ لك . عيطتسملا سفن ىوس تسيل

 . هب نيلئاقلا ىدل هتلدأ ءافبتسإو هنايب ىلع مزح نبا صرحي ام وهو «هباحصأ

 نأ انيرت لقعلا ةرورضو سحلا دهاوش نأ ةيادبلا يف مزح نبا نلعي ءارآلا هذه ىلع بيقعتلا دئعو

 ناسنإلا دنع امك عناوملا تفتنا نإ اًكرتو ًالعف اهديري يتلا لاعفألاب نايتإلل عيطتسم رح ناسنإلا

 . هلاعفأ نع لوؤسم وهو « لعفي ناسنإلا نأ ىلع لدت ةيآ نم رثكأ نآرقلا يفو .**”حبحصلا

 نيب فالتخالا رادم اهرابتعاب « اهنع لوقلا هيف ضيفي ةعاطتسالا نع ًالصف مزح نبا دقعيو

 مث « ماظنلا يأر وه امك عيطتسملا سفن يه ةعاطتسالا نأ ىلإ بهذ نم ةلزتعملا نم دقتتيف ؛ نيملكتمل ملا

 دوجول هنايتإ نع زجعي هنكلو لعفلا ديري دق زجاعلاف . ةعاطتسالاو ةدارإلا نيب اًقرف كانه نأ حضوي

 يف فقت عناوم ال هنأل ديري ام لعفيو « ًاراتخم ديريف عيطتسملا امأ . لعفلا نيبو هنيب ةلئاحلا عناوملا

 هنأب ملسي ال مزح نبا نأ ريغ . عناوملا عافتراو « ءاضعألاو حراوجلا ةحص ةعاطتسالا ساسأف .ههجو

 . اهدعب امو 77": « لصفلا رظنأ (00)

 فك



 يلا يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 ناسنإلا جاتحي كلذ عم هنإف « الك « ةرشابم لعفلا نكمأ عناوملا تعفتراو ءاضعألا ةحص ترفاوت املك

 يتلاو . هللا نم ناسنإلا اهاقلتي يتلا ةوقلا يهو . اًكرت وأ اذخأ لعفلا ةرشابم بحاصت ةيجراخ ةوق ىلإ

 (ةوقو ًالوح) ىمستو . يصاعملا لعف دنع (اًنالذخ) ىمستو تاعاطلا لعف دنع (دبيأتو (اًقيفوت) ىمست

 لماعب ةطورشم مزح نبا يأر يف ةعاطتسالا حبصت روصتلا اذهبو « ةيصعم الو ةعاطب سيل ام لعف دنع

 لوقلا يف مهفقوم رهوج يف ةرعاشألا عم قفتيف . كلذ لبق ال زاجنإلاو ةسرامملا دنع لخدتي يجراخ

 لعاف لعفي ال ثيحب ىلاعت هللا لعف يه ةعاطتسالا نأب نولوقي نيذلا ةلزتعملا عم قفتي امك . بسكلاب

 . "79 لعفلا ىلع ةردق نم هللا هحنم امب الإ اًئيش

 ةدارإ نأ ىري وهف « ةيناسنإلا ةعيبطلا ىلإ رظنلاو فقوملا يف حوضولا وه مزح نبا دنع ديدجلا
 عيطتسملا نأ الإ . اهماكحأو ةعيرشلاب بطوخ امل الإو . ةحاتم هيدل ةعاطتسالا نأو « ةدوجوم ناسنإلا

 . عيطتتسي ام وأ ديري ام ذيفنت دنع هلوحو هللا ةوق نع ينغتسي ال

 كيرو# ىلاعت لاق . قلطملا هللا رايتخا نيبو « دودحملا يرشبلا هرايتخا نيب قرفلا وه اذهو

 ىلع نويربجلا اهب جتحي يتلا ةيآلا هذه يف حضاو قرفلاف «. . ةريخلا مهل ناك ام راتخيو ءاشي ام قلخي

 اًئيوكتو ءائفإو ءاشنإ ءاشت ام لعفت يتلا ةيهلإلا ةريخلاو . ةدودحم يهو ناسنإلل يتلا ةريخلا نيب لالض

 . راقتفا الو جايتحا الو للع الو ةاناعم ريغبو ناكمو نامز لك يفو اًنوكسو ةكرحو (رييغتو

 ةيمتح اهاندجو اهانلمأت اذإ للعبو « هيلع ةضورفملا طورشلا نم ةرئاد لخخاد راتخي امنإ ناسنإلاف .

 ال هنأ ملع ةمومذملاو ةدومحملا قالخألا بيكارت فرع نمو » : مزح نبا لوقي قايسلا اذه يفو . جئاتنلا

 ال ديليلاو ٠ ظفحلا رخأت ىلع ردقي ال ظفاحلا دجتف . هيف لجو زع هللا هقلخ امم هلعفي ام ريغ دحأ عيطتسي

 كرت ىلع ردقي ال دوسحلاو . ءاكذلا عيطتسي ال يبغلاو ةوابغلا ىلع ردقيال مهفلاو ظفحلا ىلع ردقي
 . 200 «... ةعاجشلا عيطتسي ال نابجلاو لذيلا ىلع ردقي ال ليخبلاو .دسحلا

 كولسلل ءارقتسالا لالخ نم ناسنإلا اهفشكي ةيعيبط ةيربج مامأ ةصالخلا هذه يف مزح نبا عمن نحن

 مزح نبا عبتتيو . ةينآرقلا تايآلا ضعب نعمتي امدنع ناسنإلا اهفشكي لب هعفاود ليلحتو « يناسنإلا
 .*80ةعزنلا هذه مععدت يتلا ةينآرقلا تابآلا هذه

 ةدارإ يه يتلا ةعاطتسالا نع ءارآ نم لبق نم هانب ام لك مدهي مزح نبا نأ وه اًقح انئجافي ام نكل
 نأ نوقلطت مكنإ :  ةلزتعملا نم وهو هيلع همصخ ضارتعا دروي نيح كلذو . لعفلل قباس رايتخاو

 . 7٠ ص « قباسلا مجرملا (07)
 . 49 + 48 ص « قياسلا عجرملا (60
 : ٠+4 ص « قباسلا عجرملا همز
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورسق : سلدنألا 2-لا مل نا اح ا حم مس م نع

 نأ عيطتسي ءرملا نأ مزح نبا مزلي ينعي) . . مكمزلي اذهف « هحراوج ةحصل لعفلا لبق عيطتسي ءرملا
 نبا هيلع دريف . (لاعفألاو ثداوحلا يلاوت نم يلزألا هللا ملع فالخ ىلع ناك ولو ىتح ديري ام لعفي
 ردقي ال هنإ انلق لب « ًالصأ كلذ ىلع ةمات ةردق (ناسنإلل) هل نأ قلطن مل اننأل ؛ انمزلي ال اذه» : مزح
 نحن . ناكول كلذ هنم مّهَوّتَي هنأ يأ هحراوج ةحصب عيطتسي هنإ انلوق ىنعمو « ةتبلا ةمات ةردق كلذ ىلع
 ول هللاب نوفلحيس# : ةيآلا دروي مث .2”"هللا اهقلطأ ثيح « هجولا اذه ىلع الإ ةعاطتسالا قلطن مل
 هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو نوبذاكل مهنإ ملعي هللاو . مهسفنأ نوكلهي « مكعم انجرخل انعطتسا
 مهيفن يف ىلاعت هللا مهبذكأف .04'21 نيدعاقلا عم اودعقا ليقو مهطبثف مهاثعبنا هللا هرك نكلو .هدع
 اودعقا 8 : لاق هنأ ىلع ىلاعت صن مث . عناوملا عافتراو حراوجلا ةحص يه يتلا ةعاطتسالا مهسفنأ نع
 ىلاعت صن دقو  مهدوعقل مهيلع طخخاس ىلاعت هنأل «دوعقلاب رمأ ال نيوكت رمأ اذهو 5 « نيدعاقلا عم

 . . رمألا رهاظب نوعيطتسم مهنأ انيقي تبث دقف ؟نوكيف نك هل لوقي نأ اًنيش دارأ اذإ هرمأ امنإ » هنأ ىلع
 مزح نبا ضيفيو .١7" . مهتعاطتسا متي نأ لطبف ٠ مهدوعق مهيف نّوك ىلاعت هللا نأو « عناوملا عافتراو
 دبيأت ىلإ صلخيو هءانثأو لعفلا لبق ةعاطتسالاو ةيناسنإلا ةيرحلاب نيلئاقلا ةلزتعملا هموصخ جاجح يف
 يركذ نع ءاطغ يف مهنيعأ تناك نيذلا اًمضرع نيرفاكلل ذئموي منهج انضرعو# : ىلاعت هلوقب هيأر
 يذلا عمسلا نوعيطتسي ال اوناك مهنأ ىلع اًيلج اصن ىلاعت هللا صن دقف "”4اعمس نوعيطتسي ال اوناكو
 . "7 هدهج اوقحتسا كلذ عم « هللا ركذ نع ءاطغ يف مهنيعأ تناك كلذ عم مهنأو « هب اورمأ

 ةيرحلا وأ رايتخالل اهيف لاجم الو هردقو هللا ءاضقب ةطورشم ةيناسنإلا ةعاطتسالا حبصت اذكهو
 . ةيتاذلا

 يف دكأتت نيح ناسنإلا ةيلوؤسمل ةيقيزيفاتيملا ةلكشملا ديكأت نم رثكأ لعفي مل مزح نبا نأ عقاولاو

 تايآلل ميلس مهف ىلع ينبم فقوم هنأل ؛ هفقوم دقتتن ال نحنو . ىرخأ ةرات يفتختو ةرات نآرقلا

 هموصخ ىلع ةفينعلا ةلمحلا كلت نم هرظتنن انك ام نكلو . نيهاجتالا نم هاجتا لك دكؤت يتلا ةينآرقلا
 ةيناسنإلا ةيلوؤسملا ساسأ ىلع نيمئاق باقعلاو باوثلا لعجب اهساسأ نم ةلكشملا لحي نأ يأرلا يف

 . ةتبلأ هتشقانم لواحي ملام اذهو « هيف فالتخا ال اًيتاذ اًقاقحتسا نيقحتسمو

 . يحولا هيلع صن اميفو نيدلا يف « لقعلا لامعتسا نع فكي مزح نبا نإ : لبق نم انلق كلذل

 ال ليلعتلل الو « ءارقتسالل اهيف لاجم ال يتلا ةيبيغلا قئاقحلا نأل ؛ صنلا هب يتأي امب الإ فرتعي الو

 . ”8 ص « قباسلا حرملا 4(

 : 51 ةبآلا : ةبوكلا ةروص و59,
 )١١( لصفلا رظنأ . ...٠ 38:1 .

 . ٠١١ ةيآلا : فهكلا ةروس (7؟9)
 . 79:7 « لصفلا (57)

 فلن



 ااا اا ااا ا ااا اا اساس ا ااا ا يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 هلعف ام لك نأ ةلزتعملا عم ةليوط ةيمالك ةكرعم دعب نلعي اذكهو . يحولاب وأ صنلاب الإ اهتفرعم نكمي

 امهبيذعتو « ملاظلاو رفاكلا يف ملظلاو رفكلل ىلاعت هقلخو « هيلع هبيذعتو قاطي ال امب فيلكت نم هللا

 ال 9 لطابو ملظو هفس ىلاعت هنود نممو . قحو « لدعو ةمكح ىلاعت هللا نم كلذ لك . . . هيلع

 .47"2 « نولأسي مهو لعفي امع لأسي

 نيبو ةيلزألا ةدارإلاو يهلإلا ملعلا نيب قيفوتلا ةلاحتسا يف نماك انل ودبي امك ةلكشملا رهوج نإ

 تائيه ىلع نوكلا ماظن يرجي نأ يف ةيلزألا هتدارإ وه يذلا يلزألا هللا ملع نأ كلذ . ةيناسنإلا ةيرحلا

 يتأي نأ يف ةيلعف ةعاطتسا وأ ةيناسنإ ةيرح ةيأل اهيف لاجم ال ةموتحم ةطبارتم ثداوحو لاعفأو قاسنأو

 قيلي يذلا وهو . هفلختل لاجم ال يذلا يلزألا نوناقلا وه اذه . هديري نأ هل ديرأ ام الإ هديري ام ءرملا

 مل اننأ انهاه انباوجف نحن امأو . فاطملا ةياهن يف مزح نبا نلعي كلذلو . لامكلا نم ةيهلإلا تاذلاب

 ىلاعت هللا ملع خسن ىلع الو هلعفن اننأ ملع ام كرت ىلع الو هلعفنس اننأ هللا ملعي مل ام لعف طق عطتسن

 نم هللا قلطأ ام قلطن رمألا رهاظ يف انك نإو . . هب رمأ لعف يف لجو زع هبيذكت ىلع الو . ًالصأ

 ال ٠ ةفاضإب ةعاطتسا يهو « ديزم الو . نوكي هنأ ىلاعت هللا ملع ام الإ اهب نوكي ال يتلا ةعاطتسالا

 ,200: ٠ قالطإلا ىلع ةعاطتسا

 يلوتيل هدودح دنع لقعلا فاقيإو . لقعلا قلطنم يف صنلا ميكحت يف مزح نبا جهنم نأ دقتعنو

 ةفدسالفلا ىلع درلا مزح نبا هب دارأ يذلا « يمالسإلا جهنملا وه ةيبيغلا لئاسملا يف ههيجوت صنلا

 يذلا يبطرقلا دشر نبا جهنم لباقي يذلا وه جهنملا اذهو . لقعلا ةيعجرم ىلع يحولا ةيعجرم ديكأتب

 . يحولا ةيعجرم ىلع لقعلا ةيعجرم ديكأت ساسأ ىلع « ةعيرشلاو ةمكحلا نيب قيفوتلا لواح

 وهو « ةعيرشلا دعاوق نم ةدعاق مزح نبا هذختي جهنم نع ريبك ناونع ىوس سيل سايقلا لاطبإ
 ىنعملاب اعامجإ الو اصن سيل ام لك يأ ليلعتلاو ناسحتسالاو يأرلاو سايقلا لاطبإ انيأر يف لمشي

 ىدل يهقفلا ركفلا عم بواجت يأ قلي مل يهقفلا ركفلا يف هخسري نأ لواح يذلا جهنملا اذهو

 ةيسايسو ةيلقع ةكرح ثدحأ دق ناك نإو . سلدنألا يف اميسال « ةفلتخملا بهاذملا يف هقفلا ءاملع

 . 77 ةيآلا : ءايبنألا ةروس (18)
 . 85 ء مل": ؛ لصفلا )١0(

 فل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 31#

 مزح نبا نأ كلذ 7"2يب ,رغملاو يسلدنألا خيراتلا يف ةرباعلا اهرهاظم نوثحابلا يلجتسي ةيفرظ وأ ةنقؤم
 يأرلاو سايقلا لاطبإل ىدصتو 2 عيرشتلا يف «ةيرهاظلا ةعرتلا» ساسأ ىلع هعورشم ماقأ نيح

 و و الاهل ل نفاع شلل اقل د مناقل يرش اك يلع د تضم
 مخضلا ءانبلا ةعزعز لواحو « يمالسإلا ملاعلا يف ةدئاسلا ىربكلا ةيهقفلا بهاذملا لك هجو يف عقاولا
 . ليلعتلاو سايقلا اهنيب نم « ةررقم لوصأ ساسأ ىلع هقفلا ءاملع هديش دق ناك يذلا

 هاجتالا اذه يف يمزحلا ركفلل ادنتسم وأ اعجرم ربتعت يتلا تايلكلا نع لءاستن نأ انبجاو نمو
 ىربكلا ةثالثلا بهاذملا كلذب دصقأو « مالسإلا يف يهقفلا ركفلل ماعلا هاجتالا نع ذاشلا يلوصألا
 . فانحألاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا

 ام هئارآ نم اهيف ددرتي لئاسرلاو بتكلا هذهو . هلئاسرو هبتك ءارقتسا نم دبال كلذ نع ةباجولل
 : تايلك ثالث يف هرصح نكمي

 اهردصم ةعيرشلا نأ اميو . اهردصمو اهتعيبطو ةينيدلا ةفرعملا ةيصوصخ : تايلكلا ىلوأ
 يف نيقيلاب عوطقم « هللا نع رابخإ نيدلا نإ . لقعلا هاجت يحولا ةيصوصخ ةفرعم نم دبالف «يحرولا
 اذه غلبم نع رداصلا صنلاب وأ يحولاب هللا نع رابخإلا مادامو . لاجملا الهر ةنورعجلا دال عج

 قلطم ملع وه هيحو وأ هللا مالك نأ : امهلوأ : نيرمأب يحولا هاجت نومزلم انإف « . لوسرلا وهو رابخإلا

 « نولأسي مهو « لعفي امع لأسي ال لاؤس الو « ليلعت الب ناسنإلا ةايح فييكت يف ةقلطم ةدارإو
 هنكمي الو . دودحم هملعو « دودحم هلقع نأل ؛ هيلإ ةجاح يف ناسنإلا نوكل الإ تأي مل يحولا اذهو
 لوسرلا نع رداصلا صنلا نأ : امهيناثو  قلطملا يهلإلا هيجوتلا اذهب الإ هدوجوو هتايح نم عافتنالا

 131 يل ةأويم هتلر نارقلا نأ ةروغ ديم ل يذلا ةعيرتلا رشم وه ةن ناك أ ؟انارقا ناك هاو
 ةرورضب مزح نبأ لاق نإ ىتحو . ليلعت الو سايق الو يأر الف . ماكحألاو ةديقعلا يأ ؛ « لمعلا مأ ملعلا

 . سايقلاو يأرلا ىلع دمتعي يذلا داهتجالا ريغ اداهتجا هب ينعي امنإف داهتجالا

 مكل تلمكأ مويلا» : ىلاعت هلوق ليلدب « الصأ ةلماك اهب ىحوملا ةعيرشلا نأ : تايلكلا يناث

 اهنأب لوقلا نكمي ال ثيحب ةافوتسمو "ايد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد
 هذهب ةعيرشلاو '"74ءيش نم باتكلا يف انطرف ام : ىلاعت هلوق ليلدب هيف تطرف وأ ءيش نع تتكس

 ارئابغ ناك يتنايسلا ةمادلا اذهف (ةيرغوت نب ياهتل | ةلود) نيدحوملا ةلود مايق يسايسلا لاجملا يف كلذب دصقن (17)
 عورفلا بتك ةمواقمو « لوص | ىلإ عوجرلا يفو « ديلقتلا لاطبإ يف ديعب دح ىلإ مزح نبا قطنمب

 ؟ ةيآلا : ةلئاملا ةروس 0072

 . "م ةيآلا : ماعنألا ةروس )30

 فان



 اسال ااا حا ااا ا اح ام اع محام اا اع اح ا حا احا م ا اا يمالسإلار كفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 اهنأ ينعت ةدايزلا نأل يأر وأ داهتجا نم ةدايز اهتعيبطب لمتحت ال ءافيتسالاو لامكلا ةفص يأ ةفصلا

 هغلبي مل امو . ًالصأ اًنيد ربتعي نأ نكمي الف هّللَط لوسرلا هئيبي ملامو . ةيفاو نكت مل اهنأو « ةصقان تناك

 . الصأ نيدلا نم سيلف للم هللا لوسر نع ةباحصلا نم رمألا ولوأ انل

 نيماضم نع امهب رّبعم يوبنو يهلإ باطخ صنلاو . صن ةعيرشلا ردصم نأ : تايلكلا كلت ثلاث
 نايبلا يف ةغللا نيناوقل اقبط صنلا عم لماعتلا بجيف ةغل صنلا نأ امبو . نيبطاخملل اهعيلبت ديرأ

 وأ فسعت وأ طيلخت ريغ نم اهب لصاوتلا قيقحتل همارتحا نم دبال ةغلل قطنم وأ نيناوق يهو « غيلبتلاو
 ٠ ساب ابتلا

 ثيح نم ةغللا ةعيبط ىلع (قطنملا دحل بيرقتلا) هتلاسر يف ليصفتب فقو دق مزح نبا ناك دقو

 ىلعو « يناعملا كلت نم يتاذ وه امو يفرع وه امو « اهيناعمو اهتايمسم ىلع اهئامسأو اهظافلأ ةلالد
 درفم ىلإ مالكلا ميسقتو . لصفو مسرو دح نم كلذ ىلع لدي امو اضرع ربتعي امو ارهوج ربتعي ام
 نأو . يهنلاو رمألاو ءادنلاو ماهفتسالاو ربخلا يهو عاونأ ةسمخ ىلإ بكرملا ميسقتو ٠ بكرمو
 وهو « هدحو لوألا نأو « ناهربلا نيوكت يف لخدت الو « اًبذك الو اًقدص لمتحت ال ةريخألا ةعبرألا
 هتحت لخدتو « عانقإلا هيلع موقيو « ناهربلا هنم نوكتي كلذلو . بذكلاو قدصلا لمتحي يذلا ربخلا
 . 09 كشلاو بجعتلاو طرشلاو مّسّقلا ربخلاب قحليو « عئارشلا عيمجو «فراعملا عيمج

 اهتيمومعيو « ةلالدلا رهاظب ذخألا قطنم اهتعيبطب «ةغللا ةينايب» ةدعاق ىلع مزح نبا سسؤيو
 ىلع الإ عقاولا وأ ةقيقحلا يف لدت ال ظافلألا نأب نيلئاقلا بهذم امهو « نيرخآ نيبهذم كلذب اًقلاخم
 ىلع فقوتي اهميمعت وأ ةلالدلا صيصخت نأب نيلئاقلا بهذمو « همومع يف ظفللا هيضتقي ام ضعب
 , "0 ليلدلا

 ؤرجت وه اهيف فرصتلا ىلع ؤرجتلاو ةغللا ىلع روستلا نإ: عوضوملا يف امساح مزح نبا نلعيو
 اًقلعت اهيلع تقلع يتلا اهيناعمو اهعضاوم ىلع ظافلألا فرصو . اهعئاصو ةغللا عضاو هسفن قلاخلا ىلع
 ىلع مزح نبا بّتر دقو .'"!'«ةيهلإلا نيتاوقلل عوضخلا رهاظم نم رهظم ةغللا ريباعمل ناعذإلاف ؛ يعيبط
 ؛ هلوسر ةنسو هللا باتكل ةبسنلاب اميسال ىنعملا ىلع ةيظفللا ةلالدلا رهاظب ذخألا ةرورض لرقلا اذه
 اًقالخ ءا(دحاو ىنعم الإ لمتحي ال ثيحب حوضولاو نايبلا نم نكمي ام ةياغ يف درو دق امهيف ظفللا نأل
 مهئمف « همهف يف سانلا فلتخيف اًيفخ نوكي دقو اًيلج اًنايحأ نايبلا نوكي دق معن . كلذ ريغب لاق نمل

 .سلدنألا راد /ط , 78 :17/: 5 « سابع ناسحإ قيقحت مزح نبا لئاسر ؛ قطنملا دحل بيرقتلا ةلاسر (14)
 . اهدعبامو 9/3 (ماكحإلا) هباتك يف عوضوملا اذه يف مالكلا ليصفت رظنأ 4

 . ١١9 ص « سلدنألا راد /ط ء توفي ملاسل ؛ سلدنألاو برغملاب يفسلفلا ركفلاو مزح نبا رظنأ )١((
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 1 2 ب نمل 2 نأو كد هد نواب او دلت م دو ان مد دن كاش جاما تاق

 نع مزح نبا عفاديو 5: رخأتيو فلختي نم مهنمو 2 ةغللاب هلمعو هتردق مكحب ةلهو لوأل مهفي نم

 مالك لمحي ال نم لك نأ اوملعا» : يأرلا يف هموصخ عم ةليوط ةيلادج ةلوج دعب هلوقب ةلالدلا ةيمومع

 هرمأ ىتم هنأ وه ؛هب حرصي يذلا هبهذم نإف , بوجولاو همومعو هرهاظ ىلع هيَ هلوسر مالكو , ىلاعت هللا

 ريغ .ًاليوأت هل لعل ذإ , مالكلا اذه نم اًئيش لبقأ ال : لاق , مالسلا هيلع هلوسر وأ رمأب ىلاعت هللا

 كلعل ذإ . مومعلا ىلع الو . بوجولا ىلع سيل هنأل ؛ هب ينترمأ امم ءيشب لمعأ الو , ةغللا يف هعوضوم

 دبال , ًاراهج مالسإلا نع جورخلاو ٠ حيرصلا رفكلا وه اذه نأ نآلا اوفرعاف . هيلع عقي ام ضعب هب تدرأ
 يه ام ىلع اهذخأو . نئسلاو نآرقلل رامتئالاو , هلل هلوسر ةعاطو ىلاعت هللا ةعاط ىلإ عوجرلا نم وأ ءهنم

 امم هفلاخ ام اوضفراو ٠ هب مكيلعف , مالسإلا وه اذهف , امهيف رمألا ءاج امب لمعلاو ةيبرعلا ةغللا يف هيلع
 . 2" «كالهلا هيفف , لبق انركذ

 ال ةافوتسمو ةلماك اهنوكي ةعيرشلا ةعيبط دّدح امدنع مزح نبا نأ ةمدقملا هذه نم صلختسنو

 يبرعلا نايبلا طئارشب مهفت نايب اهنأبو لقعلا قوف اهنأبو « ناسحتسا وأ سايق وأ يأرب ليمكت ىلإ جاتحت
 امهنع عرفو « ًةنس وأ اًنآرق صنلا وه نذإ ةعيرشلا ردصم نأ كلذ ىلع ىنب دق هنإف ةيبرعلا ةغللا قطنمو

 انمازلإ نآرقلا يف اندجوو : يلع لاق» : لوصألا هذه نايب يف لاقو « ليلدلاو عامجإلا امهو نيعرف

 رتاوتب هنع ءاج وأ تاقثلا هنع هلقن امم , هنع هّللَي هيبن هب انرمأ املو , هيف ىلاعت ائبر هب انرمأ امل ةعاطلا

 لمجلا هذه نيب ىواس دق ىلاعت هاندجوف ؛ مالسلا هيلع هنع هلقن ىلع نيملسملا ءاملع عيمج هيلع عمجأ

 ىلع صوصنم مكح اهنم ماق تعمتجا اذإ ًالمج اهنم اندجوف اهيف انرظنف ٠ انيلع اهتعاط بوجو يف ثالثلا
 هيلع هلوق وحن كلذو , انركذ يتلا ةثالثلا لوصألا نع جراخ ريغ هنأ الإ عبار هجو هنأك كلذ ناكف « هانعم

 اضن هانعم ىلع صوصنم اذهف . مارح ركسم لك كلذ جتنأف . «مارح رمخ لكو ٠ رمخ ركسم لك» : مالسلا

 لثمو . مارح يه وه يذلا ركسملاف « مارح رمخلاو ركسملا يه رمخلاو رمخلا وه ركسملا نأل ايرورض اًيلج

 نأ هيلع يه ام ىلع ءايشألا انملع هب يذلا لقعلاب انقيت دقو . «ثلثلا همألف هاوبأ هثروو» : ىلاعت هلوق

 ملع اذه ' بألل ناثلثلاف طقف ناثراو بألاو يهو طقف ثلثلا مألل ناك اذإف « ناثلثو ثلث رهف دودعم لك

 عامجإ لثمو .ظفللا ىلع صني مل نإو ىنعملا ىلع اصوصنم كلذ اندجوو ؛ لقعلل هنع ديحم ال يرورض

 انقيت دق : انلقف . همد لح دق : لئاق لاق مث . همالسإب مارح ديز مد نأب مكح ىلاعت هللا نأ ىلع نيملسملا

 صنب الإ كلذ فالخ انل زوجي الف .مارح همد نأ ىلع عامجإلا لقن حص دقو عامجإلل ةعاطلا بوجو صنلاب
 ورمع ىلع ديز يعدي نأ لثمو . هانعم ىلع صوصنم اذهف .انل لقان عامجإب وأ رتاوتب وأ تاقثلاب لوقنم

 ىلع نيميلا باجيإب ءاج دق صنلا نأل ؛ ورمع ىلع نيميلا باجيإ ىلع صن ىلاعت هللا نإ : لوقنف . لامب

 . 7١ا/:7 « ماكحإلا هباتك رظنأ (717)

 فأي



 سا اا ااا ا ااا ام ااا اح اعنا انا ان يمالسإلار كفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 نم ءيش ةفرعم ىلإ ليبس الف . ورمع ىلع َنيميلا صنلا بجوأ دقف . هيلع ىعدم ورمعو , هيلع يعّدا نم

 « هبوجو مولعم صنلاو صنلا ىلإ ةعجار اهلك يهو , ةعبرألا هوجولا هذه دحأ نم الإ ًالصأ ةنايدلا ماكحأ

 . ""7«ءانركذ يذلا جيردتلا ىلع لقعلاب هانعم موهفمو

 ام لكل هءافيتساو هلامكو نيدلا ةعيبط ددحت ةيئدبم تازكترم نم اهلبق امو لوصألا هذه انربتعا اذإف

 مزح نبا دنع سايقلا لاطبإ نأ ةلوهسب روصتن نأ اننكمأ لامعأو تادقتعم نم ناسنإلا قلاخلا هب بلاط

 . نظلا ىلع موقي امنإ عرشلا ليمكت يف لقعلا لامعإو « ملعلا ءازإب نظلا نالطب ىلع اًساسأ ماق امنإ

 سايقلا ضرعي نأ لواح دقف « ليلدلا وه عيرشتلا لوصأ نم عبارلا لصألا ربتعا نيح مزح نبا نإ

 سايق يف لقعلا ةطلس نم دحي نأو . نيقيلا ديفي هنأ ثيح نم ىوقأ لصأب ناسحتسالاو يأرلاو

 نبال ةبسنلاب ليلدلا امف , هوجولا نم هجوب نيدلا يف لبقي ال رمأ وهو « هنم نقيتسملا ىلع نونظملا

 : ناليلد ليلدلا نإ ؟مزح

 . صنلا نم ذوخأم ليلد -

 . عامجإلا نم ذوخأم ليلد -

 يف روصتت نأ ةجيتنلا هذهل نكميو « صنلل ةيقطنملا ةجيتنلا وهف « صنلا نم ذوخأملا ليلدلا امأ

 : ةيسيئر ةلثمأ ةسمخ

 تسيل ةجيتنلا نكل امهيلع صوصنم ناتمدقم كانه نوكي نيحف تامدقملا ىلع جئاتنلا ءانب لاثم ع

 ركسم لك» (هللَع) هلوقك ةجيتنلا كلت ىلإ امتح نايضفت ناتمدقملا ناتاهف ؛ امهدحأ يف ةصوصنم

 . مارح ركسم لك نأ يه انه ةيمتحلا ةجيتنلاف «مارح رمح لكو « رمخ

 هلوق لثم : هب قلعتي ام بجو طرشلا كلذ دجو ثيحف 2 ةفصب قلعملا طرشلا ةلالد ميمعت لاثم ١

 موهفم مكحلا اذهف « هل رفغ ىهتنا نم نأ اذهب حص دقف *فلس دق ام مهل رفغي اوهتتي نإ : ىلاعت

 . طرشلا مومع نم

 لثم . ظفللا كلذ هيلع لدي يذلا ىنعملل مزال ىنعمل ظفللا نمضت هيف ىلجتي يذلا نمضتلا لاثم ل“

 كلذ لاثمو « ميهاربإ نع هفّسلا يفن ةلاحم ال ينعي اذهف «ميلح هاّوأل ميهاربإ نإ» : ىلاعت هلوق

 وه امع يهنلا ةلاحم ال ينعي اذهف «امهرهنت الو فأ امهل لقت الو : لاثم هلوق نم مهفي ام اضيأ

 . نيدلاولل رهنلاو « فأل لوقلا نم رثكأ

 . 58:١ « قباسلا ردصملا (7)
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 0 0 ا ل اا 00000بببد

 ىلع صني مل هنوك نم هيف مكحلا دافتسيو هتيضرف وأ هميرحت ىلع صني مل اميف باحصتسال لاثم -4
 « باحصتسالا ءاهقفلا هامس اميف لخدي يذلا وهو 1 حابم وهف « هضرف ىلع صني ملو «هميرحت

 ىلع وأ ميرحتلا ىلع ليلد مدقي نيح اهيلع صوصنملا ةحابإلا لصأ ىلع ءيشلا لظي نأ يأ
 . ةيضرفلا

 يمه هذهف . '"؟*”نمضتلا ةلالد ةقطانملا اهيلع قلطي يتلا ءاضتقالاو موزللا ةلالد نم دافتسملا لاثملا 5

 . ليلدلا يف جردنت يتلا يهو . صنلا نم ةدافتسملا ةلثمألا

 عاونأ ينعي هنإ لقن مل نإ « امومع عامجإلا نم دافتسي ام وهف عامجإلا نم ذوخأملا ليلدلا امأو

 .ءاوس نيملسملا مكح نأ ىلع عامجإلاو « ام لوق كرت ىلع عامجإلاو « لاحلا باحصتساك عامجإلا

 . اهنم ةدحاو لك مكح يف اوفلتخا نإو

 عاونأ ضعب هيف جردنا دقف ؛ نيملسملا عامجإبو صوصتنلاب اًئيهرو « ةعسلا هذهب ليلدلا ناك اذإف

 . باحصتسالا هيف جردناو يلجلا سايقلاو « هتلع ىلع صوصنملا سايقلاك « مولعم وه امك سايقلا
 نأل ؛ مزح نبا عم قحلاو . اًيظفل اًقالخ ةثالثلا لئاسملا هذه يف هريغ نيبو مزح نبا نيب فالخلا ناكو
 يف سايقلا نم تسيلو « هنع ةجراخ تسيلو . صنلا نم ةموهفم اهلك ليلدلل اهب لثم يتلا ماسقألا هذه

 . "9 ةرهز وبأ دمحم خيشلا لاق امك ءيش

 قيرطلا عطقيل لالدتسالا نيبو ليلدلا نيب قرفي مزح نبا نأ قايسلا اذه يف ةيجهنم ةيمهأ هل اممو

 دجوي دقو . ليلدلا ىلع عقي ال نم لدتسي دق هنأل ؛ ليلدلا ريغ لالدتسالا نأ ررقي وهف . سايقلا مامأ

 نأك ةفدصلاب هبلطي ال نم ىلع ليلدلا دري دقو . بلطي ام دجي ال نمم ليلدلا بلط وهو لالدتسالا

 امنإ هنأو ًالصأ عامجإلاو صنلا نع جراخ ريغ ليلدلا نإ مث "1”ربخم هب هربخي وأ باتك يف هيلع علطي
 مل امكح بجوأ ام لك يه ةلعلاف ةلع ىمسي ال ليلدلاو « ًاليلد ىمست ال ةلعلاو « طقف ظفللا موهفم وه

 تابوطرلل رانلا ديعصتك  يعيبطلا نوناقلا مويلا هيمسن ام وهو  رخآلا نم اًيلاخ امهدحأ طق دجوي

 ةلعلاو « ةلع ليلدلا اومسف سايقلا باحصأ طلخ انه اهو « اهعبط نم كلذف « تايرانلا اهبالجتساو

 « ًاليلد رخآ ءيش يف هيلع صن دق مكحب هيلع صني مل ءيش يف مهمكح اومسو « مهطلغ شحفف ًاليلد
 , "977 هلطبنو هركتن يذلا سايقلا وه اذه لب ٠ أطخ اذهو

 . ٠١١:6 « قباسلا ردصملا (9/5)
 :احلغب [بو ؟ 14 نم: ةرغز وبا دمحم مشل مزع نيا (/ه)

 . ا: « مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا دفا

 . 8١٠ص « قياسلا ردصملا (/)
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 ا ااا احا ااا ا ا ا حاحا عام حا يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 ىضم امنإو « ليلدلاو عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا يه يتلا ةعيرشلا لوصأ ريرقتب مزح نبا فتكي مل
 « سايقلا يهو ىرخألا ةيهقفلا بهاذملا ىدل ةيعيرشتلا جهانملا يف اهب ًالومعم ناك دعاوق لطبي

 هدنع صوصخنلاف . عئارذلا دسو ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالاو يأرلاب داهتجالاو ماكحألا ليلعتو

 لإ لأ ل ةزهزيربأ لوقي امك رهف "دبل, ل ةففاشملا موهفم ح اهرهاط نم حرت ال ينبع اهلك

 . "9! اهرهاظ الإ صوصنلا نم ذخأي الو « صوصنلاب
 هتبثي ام تابثإو هلطبي ام لاطبإو « لادجلا يف هجهنم دعاوق نم ةيساسأ ةدعاق ىلإ ريشن نأ انمهيو

 لاطبإلا دح دنع فقي ال هنإف سايقلاب لوقلاك اذاهتجا وأ ٌةركف وأ اًيأر لطبي امدنع هنأ كلذ . ءارآ نم

 ناك نإو « هلاطبإل اديؤم كلذ ربتعا « ليلد مهيدل نكي مل اذإف تابثإلا يف مهتلدأب نيلئاقلا بلاطي امنإو

 . ادحاو ادحاو اهطوقسو اهفعض نايبب اهيلع رك مث اذحاو اذحاو اهضرعتسا ةلدأ ةدع وأ ليلد مهل

 : يلاتلا ساسألا ىلع موقي كلذ يف هقطنمو

 امنإ لق  ىلاعت هلوق ليلدب  ءاوس دح ىلع يفاثلاو تبثملا ىوعدلا ىلع ليلدلاب بلاطي هنأ

 اًناطلس هب لّرتُي مل ام هللاب اوكرشت نأو قحلا ريغب يغبلاو مثإلاو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبر مرح
 رع هللا ىلع دحأ لوقي نأ ةيآلا هذه صنب ىلاعت هللا مرح دقف **”4نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت نأو

 « ليلدب الإ ملعي ال سحلا هئادبو لقعلا نود امم « ءيش لك ةحص ملعو « هتحص ملعي ال اًئيش لجو
 نإ مكناهرب اوتاه لق» : ىلاعت لاق امك . ليلدب هيلع يتأي نأ ءيش تابثإ ىعدا نم نأ ةيآلا هذهب مزلف

 لك اندجوو . كلذ ىلع نهربي نأ هاوعد يف قدصلل عدم لك ىلع ىلاعت بجوأف (*!'4نيقداص متنك
 . نيتفئاطلا اتلك ناهربلا مزلف هتابثإ يف قدصلل اًيعّدم تبنم تبثم لك اندجوو « هيفن يف قدصلل اًيعدم فان

 ةهيدبب امإو «٠ سحلاب هايإ انكاردإ ببسب هنأ امإ هب اننيقي يف ولخي الف « نيقيب تبثي رمأ لك نأ -
 لقتناو لطب دق انئيقي هب قلعت يذلا مكحلا كلذ نأ عدم ىعّدا اذإف . امهيلإ ةعجار تامدقمب امإو «لقعلا
 ءيشب تبثملا نأل ؛ ليلدلا هدحو هيلعف ةضقانم ىرخأ لاح ىلإ اهب انمآ يتلا ةدوهعملا هلاح نم

 عجارملا كلت تابثإلا هافك دقف عامجإ وأ صن وأ ةهيدب وأ سح نم هتابثإ هيلع ماق ام ليلدب هل نقيتسملا
 . هنيقي يف ريغتت مل يتلا ةتبثملا

 ةدع هلو . اضيأ «باطخلا ليلد» ىمسيو « هنع توكسملل هب قوطنملا | قبلي ترث رح ةقلادبلا ريغ اا
 مهنمو « نييلوص 0 ةمو ٠ طرشلا وهم ٠ ةلطلاده (موهفم نم عون
 ا « هللا بسح يلعل « « يمالسإلا عيرشتلا لوصأ رظأ موهفملاب نودسعي ال فانح انم ريثكو « ةيرهاظلا

 درا كوع
 . 401 ص قرهز يب خيشلل 1 زحح نبأ 004(

 فارع اةروس 0(

 . 55 ةيآلا : لحتلا ةروس (41)

 "7ك.



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورفق : سلدنألا ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل عل عل ل سس ل م عع همس مس هم سم عع هع همام

 :”الئاق ىنعملا اذه سايقلا لاطبإ قايس يف مزح نبا حضويو
 ليوطتلل ىنعم الو , سايقلا يف مهفالتخا ةلأسملا هذه يف مالكلا يف انباحصأ عقوأ امتإو : يلع لاق»

 ةعفادمل ىنعم الف , ةحضاو ًادج ةريثك سايقلا لاطبإ يف انلوق ةحص ىلع نيهاربلا نأل ؛ بغشلاو اهيق
 مكتلدأ نع مكانلأس هانتبثأ اذإف , هلاطبإب انلوق ةحص يف ناهربلا ائيلع : مهل لوقن لب اذه لثمب هب نيلئاقلا
 ام دض ىلع ةجحلا ةماقإ فلكتل ىنعم الف لطاب هنأ تبث اذإ ءيشلا نإ : لوقن نأب عنقن الو , هتابثإ ىلع
 انيلع مث هتابثإ يف هب نوجتحت ام لك اوتاه : مهل لوقن اًنكلو . اًحيحص ًالوق اذه ناك نإو « هتحص تنقيت
 نم سيل هنأو ؛كلذ يف ذخأملا ةلوهسو هلاطبإ يف رمألا حوضوب انم ٌةقث هتوقو ىلاعت هللا لوحب هلك هضقن
 للعلاو سايقلا يف مالكلا باب يف دمحلا هللو كلذ انبعوتسا دقو ٠ يلجلا حضاولا نم نكل يفخلا ضماغلا
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو . اًنضيأ «بيرقتلا» باتككب موسوملا انباتك يفو . اذه ائباتك نم
 نأ نكمي ام لك نالطب انيبو ٠ مهسفنأل هب اوجتحي مل امب اًجاجتحا مهاندزو هب اوبغش ام لكب مهل انججتحاو
 , 01!« قيفوتلا ىلاعت هللابو هومم كلذ يف هب هومي

 صوصتنلا نم الإ ةلدألا نوكت نأ لبقي ال ناكو . سايقلا تابثإ ةلدأب هموصخ بلاطي مزح نبا ناك
 جهنملا اذه سسأ دنع اولزنيو هجهنم اوجهني نأب هموصخ بلاطي ناك هنأ يأ . اهرهاظ ىلع ةرسفملا
 ىلع تسسأ دق تناك اهب لومعملا ةيهقفلا ماكحألا نم اريثك نأ هتاف دقو . مهنم لبقيل يرهاظلا
 ضفر ةباثمب ناك داهتجالاو سايقلاو ةلسرملا حلاصملاب لوقلاو ناسحتسالاو يأرلا ضفرف (سايقلا)
 يف ماق دق ةيهقفلا بهاذملا ضعب نإ لب . لقألا ىلع اهماكحأ ضعب وأ اهب لومعملا ةيهقفلا تانودملا
 يدي نيب اهنم اًدوجوم ناك ام ةلقل رابخألاو نئسلا دمتعي مل هتوكل ارظن سايقلا ىلع هماكحأ مظعم
 نأ نوري اوناك نيذلا نيثدحملا ةروث بهذملااذه هجو يف تراثف . يفنحلا بهذملا وهو هيسمؤم
 ةيبوعشلاب ةيهقفلا تاعزنلا تطلتخاو . ةلأسم لكل امكح عضت ثيحب ةرفولا نم تناك نئسلا
 : يلاتلا صنلا هحضوي ام اذهو .ةيبورعلاو

 امهو « يناثلا نرقلا يف مالسإلا ءاملع روهمج امه « نيتميظع نيتمدص ةفينح وبأ بهذم يقل
 لصأ ةنسلا نأ نوري ثيدحلا لهأف ؛ ءاوعش ةراغ هيلع اونش « ةنسلا لهأ نم نوملكتملاو نوثدحملا

 ةماع لوصأ ىلإ الو اهيلع سيقنف ماكحألا للع ىلإ رظنن نأ ريغ نم نآرقلل لمكم عيرشتلا يف نيكم
 ىلإ نيرظان ريغ فرحلاب عرشلا صوصن ىلع نودماحلا رهاظلا لهأ أشن نيثدحملا نمو «نسحتسنف
 بهذم نأ نيمعاز « ىوتفلا نع اومجحأو . يردن ال اولاق اصن اودجي مل اذإف . اهللعو اهدصاقم

 "ا



 1 ممم يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 : اولاقو « رشبلا عاضوأ نم اًيعضو ًالمع « لبعتو عرش وه يذلا هقفلا تريص ةيسراف ةفسلف نييفوكلا

 ةعيرشلا لالحنا مزلو . نيدبعتم نيلثمم ال انركفب نيعرشم انرص للعلا وأ ىنعملا ىلإ انرظن اذإ اننإ
 اهقوطنم دح دنع فقوي لب اهيلع رساجتي ال ةيرشبلا نيناوقلا ىرن انأ عم « اهدح دنع فوقولا مدعو

 ناك لب . مكح طبضنا ام عئارشلا صوصن دنع فوقولا الولو ١ يهلإ عرش وه امب فيكف ءاهموهفمو
 سايقلا يعدي نأ هنكمأ ءرظنو نايب لضف هل ناكو ضرغ هل ناك ام لكف . ىوهلاب مكحلل ةعيرذ

 نأ مكضعب لعلف» مالسلا هيلع لاق اذلو « ةجحلا نع نايبلا ىلع ةردق اذ نكي مل نم زجعيو «للعلاو

 ةيساق ةرابع نم مهل مكو . عرشلا ديق نع عالخنا سايقلاو رظنلا عابتاف 'ضعب نم هتجحب نحلأ نوكي
 نوملكتملا مهيلإ فاضناو « يأرلا لهأ نم وأ يقارع هنإ : اولاق ادحأ اوباع اذإ مهنإ ىتح يأرلا لهأ دض

 نع تبث اه لكف « يأرلاو سايقلل لاجم الو هيف رظن ال ضحم دبعت ةعيرشلا نأ اوأرف ةنسلا لهأ نم

 نع هزنم هللاو « هللا لاعفأ ليلعت مزل حلاصمو ًاللع كانه نإ : انلق اذإ اّنأل ؛ هب دبعتلا مزل عرشلا

 نيب فالخلا رادم اذهو « نايلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا اضيأ مزليو « هقلخ نم عفن هلصي نأو «ضرغلا

 « عيرشتلا لوصأ نم ًالصأ ةنسلا نوك يف نيثدحملا نوملكتملا فلاخ نإو « ةلزتعملاو ةنسلا لهأ

 بسنت يذلا (ه1717 ت) يسيرملا ثايغ نب رشبك ةلزتعملا سوؤر نم ةفينح يبأ عابتأ ضعب دجن اذهلو
 . 00(ةئجرملا نم ةفئاط) ةيسيرملا هيلإ

 ؟ هلاطبإ يف دمتعا اذامو ؟ سايقلا مزح نبا مهف فيك

 . عامجإ وأ صن هيف اميف مكحلا لثمب , عامجإ الو هيف صن ال امل مكحي نأ ره مهدنع سايقلا» : لاق
 يعفاشلا باحصأ مهو . سايقلا باحصأ قاَذُح عيمج لوق اذه . مكحلا ةمالع يه يتلا ةلعلا يف امهقافّنال

 هبشلا نم عون يف امهقافتال : نييكلاملاو نييفنحلا نم فئاوط تلاقو . نييكلاملاو نييفنحلا 000
 ا «(طقف

 نيعم مكحب نيعم رمأ يف مكح اذإ هنمضمو « ىلوألاو هبشألا مسق : ةثالثلا سايقلا ماسقأ ركذ مث
 راهن يف ءطولا ناك اذإ : كلامو ةفينح يبأ لوقك لثملا مسقو . مكحلا كلذل يلوأ مكحلا كلذ ناك
 كلذ يف همزلي لجرلا ناك اذإو . مكحلا كلذ نم هلثم لكألل دمتعملاف ةرافكلا همزلت (دمع ناضمر
 لوقك ىندألا مسقو . لجرلا لثم اهيلع ةرافكلا بوجو يف ةدماع اهرايتخاب ةءوطوملا  ةأرملاف ةرافكلا
 . كلذك هلثم ةروع وه يذلا ربدلا سملف ءوضولا ضقني ركذلا سم ناك اذإ يعفاشلا

 . 5848:5141 ص « يناتكلا دمحمل لقئلاو لقعلا لدج رظنأ (8)
 . 0:17 (. . . ماكحإلا) رظنأ (84)

 "ل



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا 0220-2-02 20 حمس ع سل هاما اس ل سس مع

 ىلإ رهاظلا باحصأ بهذو . هب نيلئاقلا نيقلذحتملا دنع سايقلا ماسقأ هذهف :١ مزح نبا بقعي مث

 صنب الإ اهلك ءايشألا نم ءيش يف ةتبلأ مكحلا زوجي ال : اولاقو . ةلمج نيدلا يف سايقلاب لوقلا لاطبإ

 ءاملع عيمج نم عامجإ وأ ٠ رارقإ وأ لعف نم هنت هنع حص امب وأ هلع يبنلا مالك صن وأ ىلاعت هللا مالك

 عامجإلا وأ صنلا نم ليلدب وأ . مهنم دحأ نم فلاخم نود مهنم دحاو لك هلاق هنأ نقيتم . اهلك ةمألا

 . دبالو هلع هللا لوسر نم فيقوت ىلإ عجار ءالؤه دنع عامجإلاو . ادحاو اهجو الإ لمتحي ال يذلا روكذملا
 . 890 :هب ىلاعت هللا نيدن يذلا انلوق وه انهو الصأ كلذ ريغ زوجي الو

 هتايآو نآرقلا ماكحأ نم سايقلا باحصأ اهب جتحا يتلا ةلثمألا ىلع مزح نبا دودر تءاج دقو

 هلوقو «اًئيش هنم اوذخأت الف اراطنق نهادحإ مئيتآو» : ىلاعت هلوقو ؟فأآ امهل لقت الو : ىلاعت هلوقك

 ماكحأ يف سايقلا قايس يف ٠ * هري ارش ةرذ لافثم لمعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمفاىلاعت .
 اًنايحأ مزح نبا دودر تءاج . ىلوأ باب نم كلذ نم رثكأ يه يتلا ريداقملاو ثداوحلا ىلع تايآلا هذه

 امدنع وهف فالخلا اهلوح رودي يتلا ةلثمألا بسح « ىرخأ اًنايحأ ةيوقو ةفاخسلا ةرهاظ ةعيئش ةفلكتم

 رهاظب ثبشتي نيح اميسالو « اًفيخس ودبي هيف مازتلالاو نمضتلا ةلالد لهاجتيو ظفللا ةيفرحب ديقتي
 قايسلا نم « مهسايقب نويسايقلا هيلإ ىهتنا يذلا مكحلا انمهف اننأ يعدم ةدايز ريغب هانعم دودحو ظفللا

 . مكحلا مومع اهيف صوصنم ثيداحأو ىرخأ تايآ نم وأ ماعلا

 نأب انل حمسي «لطابلاب مكلاومأ اولكأت الو : ىلاعت هلوق نإ نويسايقلا لاق امدنع : كلذ لاثم

 انملع امنإ : مهيلع دري مزح نبا نإف لطابلاب ناك اذإ هريغو سابللا نم لكألا ادع اميف اضيأ يهنلا سيقن
 تايآبو « «مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكؤامد» هلل هللا لوسر لوقب مارح لكأآلا ادع ام نأ

 «لكألا ريغو لكألاب ىلاعت هللا هب رمأ ام ريغب سانلا لاومأ يف فرصتلا مرح روكذملا ثيدحلابف «ىرخأ
 . "7 لكألا ريغ ءيش اهب مرح ام ةروكذملا ةيآلاو انكرتولو

 الو لطابلاب لاومألا لكأ ميرحت اومهفي مل نيملسملا نأ يعدي هنأل ؛ ةفاخسلا رهاظ اذه هدرف

 ةفاخسلا رهاظو . ةفلاسلا ةيآلا نم ال « عادولا ةبطخخ ثيدح نم الإ لطابلاب هجو يأب اهب عافتنالا ميرحت

 ىلع امئاق ناك اذإ عافتنا لك ميرحت ديفت يتلا (لكألا) ظفل يف ةماعلا ةيزاجملل همهف مدع نم اًضيأ

 وأ تيبلا وأ « هنم ةوسكلا ذاختا نود لطاب لام نم طقف لكألا ميرحت نم عراشلا دِصَق ام الإو . لطابلا

 ماكحألا هذه نأو . هلاعفأ نع لأسي ال ىلاعت هللا هنأب انيلع جتحا اذاف ؟ عافتنالا هوجو نم هجو لك

 هتمكح نأ انملعت ةيرورضلا ةفرعملا رداصم نم اردصم اهربتعي يتلا لقعلا ةهيدب نإ هل انلق . ةيدبعت

 . ١:1٠" « قباسلا ردصملا (48)
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 00 يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 نكمي ماع مكح اهنم دافتسي ال « ةيئزج ةيظفل ناعم درجم هماكحأ نوكت نأ نع ناهزنم هلدعو ىلاعت

 .ةلئامملا ثداوحلا لك نم هوارجإ

 «سايقلا» لمعتسيو ثيداحألاو تايآلل هليلحتو « هدودر يف ءىطخيو بيصي مزح نبا نأ رهاظلا

 هلوق درون قايسلا اذه يفو . لقعلا يف يزيرغ مكح سايقلا نأل ؛ اًنايحأ سايقلا لاطبإل هليلعت يف

 : هصئب

 رهاظلا باحصأ نإ 7: اولاقف « مهب رتغا نم ىلع سيبلتلاو بذكلاو هيومتلا ىلع موقلا لّوع امنإو
 مهنم عادخ اذهو . ءايشأ لثامت اهيف تادهاشمو ثيداحأو تايآب نوتأي اولعج مث ! ءايشألا لئامت نوركنب
 , اهيف رظنلا ائققح اننأل , مهنم لثامتلا هوجوب فرعأ نحن لب . ءايشألا لثامت طق انركنأ امو , مهلوقعل

 اهتافص يف مكحن نأ انركنأ امنإو ! مهيلع رمألا طلتخاف ٠ مهرظن ةهجو اوطلخ مهو , انل ىلاعت هللا اهنابأف

 عامجإ وأ ,هللَع هلوسر وأ ٠ ىلاعت هللا نم صن نود ٠ ليلحت وأ باجيإ وأ ميرحتب ةنايدلا يف كلذ لجأ نم
 ىلإ للم لوسرلا هثعب امدنع (ذاعم ثيدح» ركنتسي نأ رمألا هب غلبيو .”””«انلطبأ يذلا اذهف , ةمألا نم

 الو .داهتجالا لبقي نأ ثبلي ال مث . داهتجالا ىلع هب لالدتسالل ليبس كلانه نوكي ال ىتح « نميلا

 نأ ةصالخلاو . 440 حابم هنأ ىلع (داهتجالا) اهيف درو ةيوبن ثيداحأ كانه نأ ملعي هنأل « سايقلا لبقي

 لقعلا لمع لك هباب يف لوانتي هنأل ؛ ةلصفمو ةقمعم ةسارد بلطتي مزح نبا دنع سايقلا لاطبإ ثحبم

 « اعيمج اهلطبيف « عئارذلا دسو ةلسرملا حلاصملاو « سايقلاو ناسحتسالاو يأرلا ليبس ىلع

 امم اهلك « هجهنم ىلع اهيف مالكلا لصفيف رابخأو « ثيداحأو تايآ نم ةريثك اصوصن ضرعتسيو
 . صيحمتلاو ةعجارملاب ةيرحلا ةيخيراتلا قئاقحلاو ةمهملا ماكحألا نم ريثكلا هيلع بترتي

 : ةماعلا تايطعملا

 نم ريبك ددع نيب نم « يمالسإلا ثارتلا يف يمالسإلا ركفلا ليصأتل ًالثمم مزح نبا انرتخا امدنع

 نم مزح نبا همّدق ام ساسأ ىلع اًينبم ناك رايتخالا اذه نأ نيب دقف سلدنألا يف ةيمالسإلا ةفاقثلا مالعأ
 قالخألاو ةعيرشلاو ةديقعلا يف يمالسإلا جهنملا ليصأت وحن اهعومجم يف ةفداه تناك ةيملع لامعأ

 ىلع اساسأ موقي يمالسإلا ركفلا تاموقم زربأ وه يذلا يمالسإلا جهنملاو . عامتجالاو ةسايسلاو

 ةيراضحلاو ةيلقعلا تاريغتملا ةاعارم نود هفوقو وأ هدومج كلذ ينعي نأ نود « تباوثلا نم ةعومجم

 . :١98 9١1ا/:9/ « قباسلا ردصملا (897)
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 ف



 تاءاطعلاو تايلقتلا نمنورق : سلدنألا ا ل ل ا ل ا

 يف لثمتت  انل تّدبت امك مزح نبا ةيرقبع تناكو . ناسنإلل يراضحلاو يفرعملا روطتلا اهزرفي يتلا

 ىرحألاب وأ « ةيمالسإلا ةمألا ريصمب متهاو . رصعلا كلذ تالكشمب لغشناو « هرصع شاع هنوك

 عورشم يف ةدحولا رمأب هلاغشنا رولبت دقو . ةيعيرشتلاو ةيقالخألاو ةيدقعلاو ةيسايسلا اهتدحوب

 يف ةيمالسإلا ةديقعلا ةعزعز لواحي ناك يذلا يفسلفلاو يكيكشتلا ركفلل هنم مسق يف ىدصت « لماكتم

 ام اميسالو « ةيكيكشتلا وأ ةيفسلفلا وأ ةيمالكلا اياضقلا نم ةفئاط حرط قيرط نع اهب نينمؤملا سوفن

 عورشملا كلذ نم رخآ مسق يف ىدصتو . هدحو لقعلا قطنمب ذخألاو . تاوبنلا راكنإب اهنم قلعتي

 هفده ناكو « ةرعاشألاو ةئجرملاو جراوخلاو ةعيشلاو ةلزتعملا قرف هلثمت يذلا يمالكلا ركفلا ميوقتل

 نأ نم ادي ري مل كلذل ؛ هتاضقانتو « هتريحو لقعلا قطنم ديقعت نع ةيمالسإلا ةديقعلا دعبي نأ ربكألا

 يف يحولا عم لقعلا ضراعت تالكشم لحي نأ نود « مهئارآ ضعب يف ةرعاشألاو ةلزتعملا قفاوي

 نأب خسار ناميإ نم اًقلطنم « يهلإلا لدعلا ةلأسمو « ردقلاو ءاضقلا وأ ةيناسنإلا ةيرحلا هاجت اهقمع

 اهل ةحاتم اهنأ ودبت يتلا اهتارايتخاو اهريصمل يعيبطلا اهنيوكت مكحب سفنلا داتقي اًيعيبط (ربج كانه
 يتلا «ةعاطتسالا» ريغب اهزاجنإ نكمي ال تارايتخالا كلت نكلو . لقعلا ةهادبو سحلا ةرورض بسحب

 مزح نبا ناك دقو . ءيش زاجنإ نكمي ال اهدحو ناسنإلا اذه ةدارإب ذإ « ناسنإلل هدادمإو هللا ءاطع يه

 « ةديقعلا لئاسم يف ةينآرقلا صوصنلا رهاظب لخأف « ةلزتعملا اهلثم يتلا ةيليوأتلا تاعزنلا نع ديعب

 يذلا فئازلا نانئمطالا كلذ ىلع نآرقلا لظ يف ةنمؤملا سفنلا هيلإ نكست يذلا تباثلا نانئمطإلا رئؤم

 نانئمطالا كلذ ثبلي ال مث « هقطنم يضرتل صوصنلا قانعأ يوليو « ءيش لك لوؤي امدنع لقعلا هثعبي

 . ضقنلاو ماربإلاو مدهلاو ءانبلا نع فقوتت ال يتلا تالاؤسلا ةريح وأ عقاولا ةأطو تحت ددبتي نأ

 ماسقأ مهأ وهو « يمالسإلا هقفلا يف يعيرشتلا بناجلا عورشملا كلذ نم رخخآ مسق يف لوانت مث

 ام ركنتو « امهدحو ةنسلاو نآرقلا دمتعت ١ هقفلا لوصأل ةرياغم ةموظنم عضوف . عورشملا كلذ

 ةعجارم ديعي ىضم لب « ةموظنملا هذهب فتكي ملو « يأرلاب داهتجا وأ ناسحتسا وأ سايق نم امهادع

 عجري يذلا «يرهاظلا بهذملا» ساسأ ىلع ةيهقفلا ماكحألل ةنودم عضوف ؟ هلماكب يمالسإلا هقفلا

 ماكحأو تالماعمو تادابع نم هقفلا تالاجم لك يف هقيبطتو « هنيودتو هخيسرت يف لضفلا هيلإ

 نبا نأ (. . . للملا يف لصفلا) باتك اميسالو مزح نبا ثارت ضعبل يتءارق لالخ تظحال دقل

 مزح نبال أرقن امدنعف . هريغ دنع هدجأ مل وحن ىلع لقنلاو لقعلا نيب يركفلا هجهنم يف عمج دق مزح
 قطنملا ىنبتيو « ةيلقعلاو ةيسحلا تايطعملاب ذخأي « اًقيقد املاع هدجن مالكلا ملعو هقفلا لاجم ريغ يف
 لوع يذلا صقانلاب ءارقتسالا اضفار « ةبرجتلاو سحلا ىلع ًالوعم « ليدعتلا ضعب عم « يطسرألا

 ما



 د ا ا وائل يمالسإلاركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 ةيفيكلا يف مالكلا باب يف انيب دقو» : لاق امك . قالطإب لقعلا ايكزم . مهئارآ نم ريثك يف ءاملعلا هيلع

 ام لقعلا الولف . ةريثك ءايشأب اهنود هدارفنا , اهتاكردم عيمج يف ساوحلل لقعلا ةكراشم ناويدلا اذه نم
 فرعي مل هالول يذلا ةداهش بذك دقف هلقع بذك نمو . لجو زع هللا انفرع الو ؛ ساوحلا نع بئاغلا انفرع

 .41) (ةقيقح ىلع لصحي ملو , نوئجملا لاح يف لصحو ٠ هبر

 تاكردملا نيبو ةيسحلا تاكردملا نيب زيم نيح هنأ « ةمراصلا ةيلقعلا ةعزنلا هذه رهاظم نمو

 ضعب كاردإ وأ « تاسوسحملا نم فيطللا وأ قيقدلا كاردإ هتوفي دق سحلا نأ ربتعاو « ةيلقعلا

 هكردي ال امف « لقعلا ةعيبط يف ةعقاو ةيلقعلا تاكردملا لعج « هيلإ ةبسنلاب طق ظحالت مل يتلا رهاوظلا

 سيل هنأل ؛ بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالاب نيلئاقلا لوق در قايسلا اذه يفو . ةتبلأ دوجوم ريغ لقعلا

 باغ ام اذإ ًالصأ تامولعملا نم بئاغ الف» : لاقف . لرقعم ريغ وأ مودعم وه ام ىوس بئاغ لقعلا يف

 . ""”ةعبلأ ملعي نأ زجي مل لقعلا نع

 ريغ ىلع نوكلا كاردإ هنكمي ال هنإف ء« ساوحلل ةبسنلاب لاحلا هذهب ناك اذإ لقعلا اذه نأ ريغ

 ّملو « اهتاذ رهاوظلا كلت ليلعت نم رهاوظلا ءارو ام ىلإ هتعيبطب دقني ال هنأ يأ , اهيلع وه يتلا ةروصلا

 لاجم يف وهف « تايعيبطلا لاجم يف لقعلا زجع وه اذه ناك اذإو ؟ اهريغ نود ةروصلا هذه ىلع تءاج

 . ارجع دشأ ماكحأ نم اهنع عرفتي امو « ةيعرشلا تايلكلا

 لقعلا يف سيل ءيش حيحصت ىلع لقعلاب دهشتسي نم سانلا نمو : هلوقب حوضوب هررقي ام اذهو

 رامتئالا بوجو الإ لقعلا نم سيل هنإف . عئارشلا تايئزجل ةبجوم ًاللع لقعلا يف بلطتمك هلاطبإ الإ
 الإ اهبجوي ءيش الو ؛ ًالصأ ةلع عئارشلا يف سيل» : هلوق وأ .""17 هب رمأ ءيش يأ يف طقف قلاخلا لوألل
 ليلحتو ملاعلا يف امم ءيش ميرحت بجوي ام لقعلا يف سيلو . طقف لجو زع هللا نم ةدراولا رماوألا

 بجوي ببس الف درت مل اذإف ٠ هب تدرو امل ةبجوم بابسأ رماوألاف . رخآ باجيإ كرتو لمع باجيإ الو.رخآ
 .(؟9«طقف تايعيبطلا يف الإ كلذ سيلف . ًالصأ اًئيش

 مولعلا يف كلذ نم ءيش حصي سيلو « ةيعيبطلا مولعلاب صاخ وه تاببسملاو بابسألا يلاوت

 تادقتعملاو يهاونلاو رماوألل يقلتلا يف تايعرشلا لاجم يف لقعلا رود رصحي هدجن كلذل . ةيعرشلا

 . ١4:5" « مزح نبا لئاسر قطنملا دحل بيرقتلا رظنأ (46)
 . 66 ص « ةرارش فيطللا دبعل يملعلا ركفلا دئار مزح نبا رظنا 0

 . "7١ص « قطنملا دحل بيرقتلا ()
 . 38 ص ؛ يملعلا ركفلا دئار مزح- نبأ رظنأ 00

 "اك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثتورق 8 سلدنألا هكا دج تردد نال اد وق دخ 20253232218 هدف هارد يد ل حد ماو ما

 ةروصلا هذهبو . ليلعتلا قطنم عم فييكتلا ةلواحم وأ ليوأتلا لامعإ ريغ نم . صوصنلا اهب تءاج امك
 . هناديم يف هتطلس امهنم لكل ىطعأ امدنع « لقعلاو لقنلا نيب عمج

 نمو . ةيئاغلا لدب ٠ عيرشتلا يف ةيفرحلل اًقيقحت ناك عيرشتلا ىوتسم يف مزح نبا هزجنأ ام نإ
 يفرح عيرشت رارقإب يمالسإلا عمتجملل ةقحالتملا تاريغتملا هجو يف دمصي نأ هيقف يأ ىلع بعصلا

 مغري مزح نبال ردي مل كلذلو . داهتجالاب الو « سايقلاب ال لوقي الو « صوصنلا رهاظ ريغي ذخأي ال
 ةفئاط ريغو « هريغ لعجي نأ « لدجلا ىلع ةوقو ٠ يملع قوفت نم هرهظأو « بعاتم نم هاناع ام لك
 لاحب لبقت ال يتلا ةعزنلا كلت « عيرشتلا يف ةيفرحلا ةعزنلا كلتب نيعنتقم نيليلقلا هعابتأو هذيمالت نم
 خيراتلا نأ كلذ . ناسنإلل تاياغلاو دصاقملا عم كرحتت ةموظنم يمالسإلا هقفلا لعج لاوحألا نم

 ىلإ نوكرلا يف نمكت له . يمالسإلا عمتجملا ةدحو نمكت نيأ فشكي نأ هناكمإي ناك يذلا وه هدحو
 الإ رمأ مويلا تبقي ال يذلا لقعلا يف نمكت مأ ؟ لقعلا ناطلس نم دحلاو ايرهاظ صنلا ريسفتو « صنلا
 ؟ لقعلاو لقثلا نيب طسولا دحلا يف نمكت مأ . ادغ هافن

 ىلعال نيقيلا ىلع الإ سسأتت نأ نكمي ال ةيعيرشتلاو ةيدقعلا ةيمالسإلا ةدحولا نأ عقاولا

 اهب لمعلا يف اروصحمو صوصنلا رهاظ يف اًنماك نيقيلا رابتعا يف مزح نبا ددرتي مل كلذلو . نيمختلا
 ةهيدبو سحلا ىلع الإ هيف لّوَعم ال يذلا تايعيبطلا لاجم فالخب . ةعيرشلاو ةديقعلا لاجم يف ريغ ال
 نآرقلا يف وهف ناهرب وأ نايعب لقعلا يف حص ام لك نأ ظفحت ريغب نلعأ كلذلو . ماتلا ءارقتسالاو لقعلا

 . لاحب امهعم ضراعتي ال وه وأ هلل يبنلا مالك يف وأ

 ركفلا عم ىقتلاف « لدعو « ىفنو هنم تبثأف ؛ ةيمالسإ ةءارق وطسرأ قطنم ةءارقب مزح نبا ماق دقل

 نوكلا ةينالقع نبي اهقسن يف عمجت ةيلقع ةموظنم عضو لواحو « يحولا عم ضراعتي مل نيح يفسلفلا
 ةلحرم يف كلذ لواح . يحولا اهدامع هذهو « لقعلا اهدامع كلتف « نيدلا ةيقيزيفاتيم نيبو « يعيبطلا

 ةيمزحلا ةيرجتلا هذه نم صلختسن نأ نكميو . قيفوتلا اذه ىلإ ةسام ةجاحلا تناك مالسإلا خيرات نم

 يف دعبأ ىلإ يمالسإلا خيراتلا ىضم املكف : ةقيقحلا هذه « ةاناعمو بصخو قمع نم اهيف ام لكب

 لخألا يف ةالغلاو نيفرطتملا فرطت ةجيتن يحولاو لقعلا نيب قيرفتلا ةمزأ تداز ناكملاو نامزلا

 وحن ىلعو « ديدج نم امهنيب قيفوتلا ىلإ ةجاحلا دتشت ذئقيحو . صنلا ةيداحأ وأ « لقعلا ةيداحأب
 . ةمزألا كلت هجاوي يذلا رصعلا ركف ىوتسمل بيجتسي

 ال
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 .ما14

 (ه507.ت) دمحأ نب يلع دمحم ويأ « مزح نبأ

 : توريب « سابع ناسحا ميدقت ؛ ركاش دمحم دمحا قيقحت ؛ ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 .م٠/19 « ةديدجلا قافآلا راد

 ناسحا قيقحت ؛ ةيهقفلا ةلثمالا « ةيماعلا ظافلالاب هيلإ لخدملاو قطنملا دحل بيرقتلا

 .ما64 « ةايحلا ةبتكم راد : توريب « سابع

 ةسسؤملا : توريب « ىلوألا ةعبطلا « سابع ناسحا قيقحت ؛ يسلدنألا مزح نبا لئاسر

 .ما547 /ماؤحا « رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 .ما6 2 ةفرعملا راد : كلوريب  لحنلاو ءاوهالاو للملا يف لصفلا -

 (م5٠98١) « ركفلا راد : توريب « ركاش دمحم دمحأ قيقحت ؛ يلحملا

 (هال 48. ت) دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش « يبهذلا

 .ما1و57 /ها1857 «ةفرعملا راد : توريب « لاجرلا دقن يف لادنعالا نازيم

 (هه 58 .ت) ميركلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ « يناتسرهشلا

 .ما 6 ةفرعملا راد : توريب « لحنلاو للملا

 (هك5 تا) دمحأ نب دعاص مساقلا وبأ 2 يسلدنألا دعاص

5/4 



 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 3000100

 « ةعيلطلا راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا « ناولعوب دبعلا ةايح قيقحت ؛ . . . ممالا تاقبط
 .ما6

 (ه51١١.ت) دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ « يرقملا

 رداص راد : توريب ٠ سابع ناسحا قيقحت ؛ بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 ١(. ةا/م)

 (ها/١١ت) مركم ني دمحم لضفلا وبأ نيدلا لامج « روظنم نبا

 .هاا٠٠ , رداص راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا « برعلا ناسل

 .ما « ةريسملاراد : توريب « يناردنزاملا قيقحت ؛ تسرهفلا

 : عجارملا : ايناث

 ميركلا نآرقلا
 يلع « هللا بسح

 « يبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا « ةسداسلا ةعبطلا ٠ يمالسإلا عيرشتلا لوصا
 .م18817 مه

 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 .ما57 « فراعملا راد : توريب « نامتورتش اهررح

 دمحم « ةرهز وبأ

 .ما941١ « يبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا . ههقفو هؤارآو هرصعو هتايح : مزح نبا

 فيلعللا دبع « ةرارش

 )-١19(. ةعابطلل يراجتلا بتكملا : توريب «يملعلا ركفلا دئار : مزح نبا

 هللا دبع « يليالعلا
 ما6 ء(ن.د) : توريب مجعملا

 فها



 اا اا اا ااا ااا ااا اح حاحا حا احا احح يمالسإلار كفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 دمحم « يناتكلا

 )-١9(. ةفاقثلا راد : ءاضيبلا رادلا ؛ لقنلاو لقعلا لدج

 دمحم « يلع درك

 .م1 « ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا « ةثلاثلا ةعبطلا « ةيبرعلا ةراضحلاو مالسإلا

 : يماس يلع « راشنلا

 ةعبطلا « يمالسإلا ملاعلا يف يملعلا جهنملا فاشتكاو مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم
 .ماوا « فراعملا راد : ةرهاقلا ) ةعبارلا

 .ما ال « فراعملا راد ةرهاقلا « ةعباسلا ةعبطلا « مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا ةأشن-

 ملاس « توفي

 .ماؤمك ١ يبرعلا زكرملا : ءاضيبلا رادلا « سلدنالاو برغملاب يفسلفلا ركفلاو مزح نبا

54. 



 يبطرقلا يبيجتلا حجاحلا نبا

 يسيرشنولا رابعم يف هعوبب لئاسم و

 عابسنب ىفطصم : ذاتسألا





 تاءاطعلاو:تابلقتلا نم نوؤرق ::نسلدتألا 2_٠ دد تن2210 د تا مم مط س ع علل هال ا

 يبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا
 يسيرشنولا رابعع يف هعوبب لئاسم و

 (*)ءابسنب ىفطصم : ذاتسألا

 ثحبلا صلختسم

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ثحبلا اذه مسقني

 . اهتاياور ةشقانم عم رداصملا نم اًقالطنا جاحلا نبال ةلماكتم ةمجرت ةباتك ةلواحم : لوألا

 ..ةيئيزاتلا اهتنحهأو اهعرضرمو اهنا
 باتكو 00 ج مقر طابرلا يف ةماعلا ةنازخلا طوطخم نم لك يف درو صن قيقحت ةلواحم : ثلاثلاو

 طوطخم ىلع تادايزلا ضعب اهيف يسيرشنولا اهلقن ىتلا جاحلا نبا لزاون نأ تايثإل كلذو 4 جرايعملا

 . طابرلا
 ماس 0411 1811 خلعآتخ] 1001181-471 قلل 1115 110111041 25791885 07

 001/11115800141 18407586110115 111 طلع الا خ15 11481515 111 6

 ا
 111 5اقمط م طقم

48512455) 

 'لطتق مدمعع ذك لل 1لعل دمام اطععع مدعاك. "1ع تكأ مقكأ ه0متقاتاناع5 ةص 2 عممأ 10 716 3

 همرممععطغعممتكع [تنمععدجاتزن ه6 16د خل-13] (6اط عصطتسصت م.11.) ذم اطع انوطغ 05 2 ؟ةعنعأإ 06

 مئلسقمب 5076ععق, 220 هدد طع ةقكتق 06 3 تاتعقل ةممعمهعط

 لع ةععمصل مهعأ عوصتمعك نتماقأتممك مص لطم مل-11دز'5 ةآدج وما (لععععو جتاط

 50ءام-معمصمرستع امماتعقاتمدكز ص ملال ةمدطقسكأ او 81415ةع, ه محتتعأت 12162 50ان50ر ةمدلز مم

 اطمقع لععمععو عاقنافل (0 همرصسصءءقل انقمفدعاممك ةيععاسقتج ءاون, هيطنلع عامعدولطع اطعتع
 طقطتتع, تمماعمأ ةصل طتقأامتتعدل ص موءاقمع ع.

 '1طع اطتعل مقعأ ءمدقاتطتاعك هم هئاعسما ام ءلتغ 2 طتقأامععول اعد( (طقأ 5 [عمرض0ل عمل ذص

 طتقمتتةءرتمأ هنتصم6عع 55 د( طع طوطاتع ةئطءوموب هع ظمطقع ةصل ؟طتعط هك هلكم كاعل 5م

 ملل-77ةممطةتمأ ذم طن 841زةع. "طع هطزوعأ ه2 اطنق ءمدحموتتممال ذك 0 لعصهمهداهأع اطقأ طع

 معاك ىطتعاط طقحع طءعد جاع طداعل غ0 16ه قثل-112) ةسل ىطنعا 7626 ةلكو 1ر00 طن

 مل- 11 ةمكطمتتكأ همداقتم ةمرصع 200ئانممق تنطتعط له همغ ةيمعدع ذه طع "هتعتسمل" مجهسسكعقتمأ

 ريب ل 1
 . برغملا ناوطتبادآلا ةيلك : دعاسم ذاتسأ , خيراتلا يف ايلعلا تاساردلا مولبد (8)

 لو





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا 2 تدون و داو خد قوز ب ماع كان ناك عد 2ع كتان ح كاد د حط 2 ن5 او تان نت عت

 « ةيطبارملا ةلودلا مايق ىف امهم رود وبعل دق ىمالسإلا برغلا يف ةيكلاملا ءاهقفلا نأ كش ال
 هجو يذلا ىسافلا نارمع يبأ ناوريقلا هيقف نم لكل ةيسايسلاو ةيوعدلا راودألا عجرتسن نأ ىفكيو

 اذه ؛١2) ىصقألا برغملا يف . يطمللا ولز نب جاجو هيقفلا ىلإ ٠ يلادجلا ميهاربإ نب ىيحي ريمألا
 ءارحص يف ةوعدلا ةسراممل يلادجلا ريمألا ةقفارم « نيساي نب هللا دبع هذيملت نم بلط ريخألا
 . ؟9ىصقألا برغملا

 بونجلا نم اًقالطنا « يسايس نايك ةماقإ ىلإ حمطتو رولبتت نيساي نب هللا دبع ةوعد تأدب املو
 نيفشات نب فسوي ريمألا رطيس نأ دعبو © لامشلا ىلإ لقتنتل مهيديأ ةساملجس ءاهقف اهل دم يبرغملا
 مذرشتلا نم اهصيلختل هعم اوفلاحت نيذلا اهؤاهقفو سلدنألا لهأ هخرصتسا « برغملا لك ىلع
 . 24 لامشلا ىف ةينارصنلا كلامملا عدرلو فئاوطلا كولم اهدجوأ يتلا ةئزجتلاو

 ىف نيطبارملا ءارمألا بناجيب ةمهاسملا دنع يطبارملا رصعلا لالخ ةيكلاملا ءاهقف رود فقوتي ملو

 ةيئاضقلا ةطلسلا ةسرامم ىف امهم رود اوبعل لب « سلدنألاو برغملا نيب ةيسايسلا ةدحولا زاجنإ

 يف ءاهقفلا هبعل يذلا رودلا اذه لعلو ءايتفلاو ىروشلاو ءاضقلا فئاظو مهيلوت لالخ نم ةيعيرشتلاو
 هب انل تظفتحا يذلا يطبارملا رصعلا ءاهقف مجارت نم رفاولا ددعلا لالخ نم ءالجب زربي ناديملا اذه
 . 2” ةرخأتملاو (* ةرصاعملا مجارتلا بتك

 وأ ىواتفلا بتكب فرع ام وه يفرعم ناديم يف يجاتنإ مكارت لوصح ةسرامملا هذه نع دلّوتو
 . سلدنألاو برغملا نم لك ىف لئاسملا وأ لزاونلا وأ ماكحألا

 اذه يف بتكلا نم ديدعلا جاتنإب يطبارملا رصعلا لالخ تدرفت دق سلدنألا نأ رظنلل تفاللاو

 ,"' (ع 51٠١ 400) (دجلا» دشر نبا لزاون لثم « اهضعب ركذب يفتكن يمالسإلا هقفلا نم عرفلا

 رادلا « ةرامزلا ريبدت ىف ةراشإلا وأ ةسايسلا : ىمرضحلا ىدارملا ركب ىبأ باتكل راشنلا ىماس روتكدلا ةمدقم رظنا )غ0(

 ٠١. ص>+ي (١8 1941 « ءاشيبلا

 . 717 ص 191/7 . طابرلا « ساطرقلا ضورب برطملا سينألا « ىساقلا عرز يبأ نبا (؟)
 1 ١١ صاد جا ؟ط ء 198٠ توريب « سابع ناسحإ روتكدلا قيقحت ١ برغملا نايبلا : يراذع نبا (9

 .58ص هسفن ردصملا (4)

 . كرائملا بيترت : ضايع يضاقلا باتك كلذ لاثم (4)
 )١( ةيكزلا رونلا ةرجسش فولخم نب دمحم باتك هلاثم .

 نيءزج ىف اهرشنو « ١910/8 ةنس برغملاب ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ىناكجتلا بيبحلا دمحم ذاتسألا اهققح فف]

 هاروتكدلا لينل يليلتلا رهاطلا نب راتخملا ذاتسألا اهققح مث 2. 114047 ماع 2 دشر نبا ديلولا ىبأ لئاسم : ناونعب

 ص١ ج ىف ىناكجتلا دنع دشر نبا ةمجرت رظناو ؛ 14417 توريبب ءازجأ ةثالث ىف اهرشنو « 1987 ماع سنوتب
 . اهدعب امو ؟١ ص ١- ج ىف اضيأ يليلتلا دنعو ءاهدعب امو ١"
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 ا هعويب لئاسمو يبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 يطانرغلا يلالهلا دمحأ نب ماشه ديلولا يبأ لزاونو « يقلاملا يبعشلا نمحرلا دبع فرطملا يبأ لزاونو

 ريغتشب نب ديعس نب دمحأ لزاونو « © نيطوطخم نالازيام ناريخالا(ه01* ٠ :ت) يوقب نباب فورعملا
 رمع نب دمحم نب دمحأ مساقلا ىبأ لزاونو 2" ةزبخول دمحم ذاتسألا عبطلل اهدعأ « يقروللا ىمخللا

 ةبوجألاو لئاسملاو « «دليفسكتنوك ناف» يدنلوهلا برعتسملا اهسرد « درو نباب فورعملا ىميمتلا

 وأ لزاون اريخأو 2١١ ىئارماسلا ميهاربإ اهنم اءزج عبط . (ه١057 )454  ىسويلطبلا ديسلا نبال

 . جاحلا نبا لئاسم

 : جاحلا نبأ

 2 هدلوم و ةهمسأ

 ميهاربإ نب فلخ نب دمحأ نب دمحم وه همسا نأ ىلع ؛ هل تمجرت ىتلا رداصملا لج تقفتا

 يضاقلا نم لك هاّنكو « ىبيجتلاو ميهاربإ نيب '") «ريطب نبا» لاوكشب نبا هذيملت فاضأو :7١١ىبيجتتلا
 وه هنأ ىلع رداصملا عمجت داكتو « هللا دبع يبأب "7 يرقملاو فولخم نباو ناطقلا نباو ضايع

 . يبطرقلا لاق ثيح ةبطرقب يرقملا هنطوو 2١47 جاحلا نباب فرع ىذلا وأ فورعملا

 2 ةئامعبرأو « نيسمخو نامث رفص ىف هدلوم نأ ركذ ثيح 2 هتدالو خيرات ىف لاوكشب نبا ققدو

 . طقف ةنسلا ركذب وفتكا « فولخم نباو يبضلاو ضايع امئيب

 «دمحم هدلوو ضايع ىضاقلل « ماكحألا لزاون ىف ماكحلا بهاذم : باتكل هفيرش نب دمحم روتكدلا ةمدقم رظنأ 2(

 .ا١١؟١صد>- د١ 195٠ توري

 .ةحفصلاو ردصملا سفن (9)
 , "١3١ صدا#ط« 94١ا1/ « قشمد . ىسويلطبلا ديسلا نبال فاصنإلا : باتكل ةيادلا ناوضر روتكدلا ةمدقم رظنا 20200

 ىف سمعلملا ةيغب : يبضلا ىيحي نب دمحأو ؛ 57ص ١ ط ء 1987 «. توريب « ةينخلا ء. ضياع ىضاقلا :رظنا )١١(

 (ت.د) توربب « سلدنألا ةاضق خيرات : يهابنلا نسحلا ابأو ؛ 0١ ص ؛ ١459 « ةرهاقلا « سلدنألا لاجر خيرات

 . 5١ ص اج 191/8 طبرلا «. ضايع رابحأ ىف ضايرلا راهزأ « ىرقملا دمحأو ؛7١٠ ص
 . 855 ص -/4ج ١955 ةرهاقلا / توريب . ىرايبألا ميهاربإ قيقحت ؛ ةلصلا : لاوكشب نبا (١؟)

 ةرجشو؟ 54١ ص ١ ط ١414٠ توريب ؛ ىكم ىلع دومحم روتكدلا قيقحت , نامجلا مظنو ةحفصلا سفن « ةينغلأ (

 ئراقلا هابتنا ريثأ . ١١ ص .ضايرلا راهزأو؛ 7١؟ ص . ها754١ توريب « ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا

 درتس يتلاو يلكرزلا مالعأ ىلإ ةفاضإلاب . ةقباسلا جاحلا نبا ةمجرت رداصم ىلع ةلاحإلا وأ ةراشإلا نأ ىلإ ميركلا
 . اهل ةقحاللا وأ ةوكذملا تاحفصلا ىلإ نوكتس « ثحبلا اذه ىف

 ص 6 -ج ١48٠ ٠ توريب « مالعألا : يلكرزلا نيدلا ريخو فولخم نباو لاوكشب نباو يهابنلاو يبضلاو ضايع 20غ

717 , 
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 انا سلوق اعلق جن 0و مكن ١ ا ا ا م م وا ووو

 : هليمالتو هتفاقث « هخويش

 نب نسحلا يبأو قزر نب دمحأ رفعج يبأ نع هقفلا دخأ ثيح « ةبطرق هدلب خويش يديأ ىلع هّقفت
 ناورم ىبأ ىلع بدألاو ةغللاو يبرغلا ديقو 2١( هيقفلا جرف نب دمحم هللا ديع يبأو 22١ نيديمح
 ىلع لاوكشي نباو ضايع ٠ يضاقلا قفتا « خويشلا نم ددع ىلع عمسو 2١ جارس نب كلملادبع
 180 دمحم نب مزاحو يدادغبلا ريدم نب فلخ مساقلا وبأو ىسبعلا نسحلا وبأ : مهو ءمهئامسا

 امه نينثا ركذب لاوكشب نبا درفنا نيح يف « عالطلا نباو ينايجلا امه نينثا ركذب ضايع ىضاقلا درفناو
 . يدادغبلا باشخ نب نسحلا وبأو يناسغلا يلع وبأ

 ىضاقلا هذيملت امأ ؛ ةردقلا رواشملا ملاعلا ظفاحلا هيقفلا مامإلاب فولخم نبا هالح دقف « هتفاقث امأ

 نأ نيح يف ٠ بدألا نم ظح هل « ةياورلا ريثك « بتكلا ديج « طبضلا نسح ناك هنإ لاق دقف « ضايع

 ثيدحلاب اًينتعم ناكو ءابدألاو نيثدحملا ىف اذودعم ءاملعلا رابكو « ءاهقفلا هلج نم هنإ هنع لاق ىهابنلا

 بيرغلل اًركاذ اهتاورو اهلاجر ءامسأل اًطباض « اهيناعم نم لكشأ امل (ًديقم « اهل اعماج « راثآلاو

 هللا دبع وبأ هيقفلا اما ء رابخألاو ريسلاو راعشألا ىناعمب املاعو « بارعإلاو ةغللاو باسنألاو

 نذإ وهف ؛'""” دشر نب ديلولا يبأ هيقفلا راشو «'"* «لضفلا ىبأ يضاقلا خيش » ب هغفصو دقف «يروقلا

 . دشر نبال دنو ضايع يضاقلا ذاتسأ

 هنأ نم لاوكشب نبا هلوقي ام كلذ قادصم « امهم اًيركف اًنارت فّلخ دق اذه لثم ًالجر نأ كش الو
 بحاص نأ امك « ؛هتيانعك هب يتع هتقو ىف ًادحأ ملعأ ام , ةلماك ةيانع هب ىنعو . هلك هرمع ملعلا ديق»
 ركذيف رثكأ فولخم نبا لصفيو '' «تافنصم نيواودو تافلؤم اًبتك هل ١نأ ركذ «ةيكلاملا تاقبط»

 باتكو ملسم حيحص ةبطخ حرشو ةروهشملا لزاونلا فلأ» : لوقي ِثيح تافنصملا هذه ضعب نيوانع

 تافنصملا كلت نم فرعن ال اننإ ديدشلا فسأللو .""') «كلذ ريغو ةيبرهفو ملعلا نايب يف يفاكلاو ناميألا

 )١١( 27ص ةينغلا .
 .845 ص -؟ج ةلصلا 0050

 . ١9 1١٠ شماه يف نيتحفصلا سفن ةلصلاو ةيتخلا (16)
 )١9( ضايع ىضاقلا دصقي . 1

 نم ةعامج هجرخ . برغملاو سلدنألاو ةيقيرفإ لهأ يواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا : ىسيرشنولا )٠١(
 5 4815 ص-"ج ١ ص )1١98« توريب / طابرلا « ىجح دمحم روتكدلا فارشإب ءاهقفلا

 ددع « ةباينلا راد ةلجم © ةيخيراتلا هتدام ةيمهأو جاحلا نبأ لزاو طوطخم( شيشتوب ىرداقلا ميهاربإ نع "القن 00ش(

 : ١9١ ص «ا9488ةتس( "س١

 )١١( ص «.روتلا ةرجش ١7١7١ ,
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 ل هعويب لئاسمو يبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 باتك الإ_يملع دودح يف اهنم انلصي مل هنأ كلذ نم ىهدألا لب « هالعأ ةروكذملا ةسمخلا الإ ةريثكلا
 .9"2 ماكحألا لزاون وأ "7 لزاونلا

 ترهظ نأ ىلإ « دوقفملا يسلدنألا يهقفلا ثارتلا دادع ىف بيرق دهع ىلإ باتكلا اذه ناك دقو

 نأ بيرغلاو « طابرلا ةئازخ ىف اهنم دوجوملا ةيمهأب ىرداقلا ميهاربإ فرع "© يسن عبرأ ارّيخأ هنم
 ةجاح ىف تسلو «ةلأسم» ظفلب أديت ةلزان لكو لزاون سيلو «2©" لئاسم ظفل لمحت باوبألا نيوانع

 امك (""”هنم اودافتسا دق نيقحاللا ءاهقفلا نم اددع نأ ركذأ نأ ىفكيف لزاونلا هذه ةيمهأب ريكذتلا ىلإ

 . 28 اهل اعوضوم هتلعج ةثيدح اًناحبأ نأ

 : لوقي يذلا ضايع يضاقلا مهنم « برغملاو سلدنألا مالعأ نم ددع جاحلا نبا ىلع ذملتت

 ...هباتكب يباتك تضراعو ةبيتف نب دمحم يبأل ثيدحلا بيرغ بتك عيمج . ةبطرقب هراد ىف هيلع تأرق»

 هيلع تأرق» : لوقي ىذلا لاوكشب نباو؛ "7 «هتياور عيمج يف ىنزاجأو ... هدهاوش نم ًاريثك تحّحصو
 وبأ ظفاحلا لاثمأ « هيلع اوذملتت نمم نيرخآ فولخم نباو يبضلا ركذيو .('') ؛هطخب ىل زاجأو تعمسو

 نب دمحمو دمحأ نباو « ميحرلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأو هيقفلا نب نسحلا وبأو غابصلا نب ديلولا

 . "7 مهريغو نوميم نب ركب وبأو ةداعس

 : هفئاظو

 عماجلا دجسملاب سلجم هل ناك ثيح ٠ سيردتلا ةفيظوب موقي ناك هخيش نأ لاوكشب نبا ركذ
 « يهابنلا نم لك لاق ثيح « ايتفلا ةفيظو هتيلوت لوح رداصملا تفلتخاو ؛2""” هيف سانلا عمسي ةبطرقب

 .لاوكشب نباو ٠ ضايع يضاقلا هاذيملت هركذي مل امنيب ٠ يلكرزلاو يرقملاو يهابنلا هيمسي امك )2

 صاوخ دنع ةعبارلاو ةثلاثلاو سنوتب ىسرملا ةنازخب ةيناثلاو « 08 ج مقر تحت « طابرلاب ةماعلا ةنازخلا يف اهادحإ قفلقإ

 .ريداكأو الس ىف

 . اهدعبامو ١ ص 66 ج مقر « طابرلا « ةماعلا ةنازخلا , جاحلا نبا لزاون طوطخمم « رظنا 0050

 نباو نوملس نباو ماكحألا لئاسم عماج : ىف ىلزربلاو « ل _ : ىف ىدزألا مهنم 00

 ىسيرشنولا نأ امك « 737 ص شيشتوب لاقم : رظنا؛ " هقفلا يق باتك ' بحاصو عاضلا نيمسغت : ىف لاحر
 . دعب اميف ىرتس امك ؛ ًاريثك هيلع دمتعا

 ىف عبطلا تحت ٠ عابستب ىفطصمو دوبع نب دمحم نم لكل ةكرتشم تالاقم عبرأو قباسلا شيشتوب لاقم لثم 22(
 . لهاتملاو هآ, 01111884 , 288 آكاضلا# : تالجم

 .68ص «ةينغلا (19)

 .855 ص. ةلصلا 2(

 .77١؟ ص. رولا ةرجش (؟١)

 . 885 ص  ةلصلا ("*')

584 



 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا د22 2 جدل كاكاو جد هالاد كدا كك كاع د دات داع اد ن5 2 تا ا كابو هنا ناك 3 اجل انا

 ىف مسار ايتفلاب اريصب ناك هنأ «٠ نورخأتم مهعيمجو ضعب نع مهضعب لقني « ىلكرزلاو ىرقملاو
 ايتفلا ةيضق نع تكس دقف « لاوكشب نبا هذيملت امأ « هيلع رودت هتقو يف ىوتفلا تناكو « ىروشلا

 ةافو دعب هاوتف ىلع دمتعا دق» فسوي نب ىلع ريمألا نأ «ضايع يضاقلا يناثلا هذيملت لاق امنيب ءهله

 . ثادحألل رصاعم هنال ؛ لوبقلل ىعدأ هتياورو 2” ؛هبحاص دشر نبا

 ناك اذإ ام لوح تفلتخا اهنكل ؛ ءاضقلا ىلوت هنأ ىلع 2 هل تمجرت يتلا رداصملا لك تعمجأو

 ةعامجلا ءاضق ىلوت هنأ مأ ىلكرزلاو لاوكشب نباو ناطقلا نم لك دنع ءاج امك « طقف ةبطرق ءاضق ىلوت

 نإو ةطقنلا هذه لوح هاذيلمت فلتخا اذكهو « ضايع يضاقلاو يرقملاو يهابنلاو يبضلا دنع ءاج امك
 ؟ عوضوملا اذه ىف ةقيقحلا هجو امف « نيترم ءاضقلا ىلوت هنأ ركذ دق امهنم لك ناك

 ناطقلا نبأ ركذ دقف ؛ ةلكشملا لح ىلع اندعاست « ضايع يضاقلاو ناطقلا نبا يتياور ليلحت لعل

 ةبطرقب ءاضقلا نع غبصأ نب هللا ديع ابأ لزع دق» فسوي نب ىلع ريمألا نأ ء ه 015 ةنس ثادحأ يف

 لاوكشب نباو ضايع يضاقلا جاحلا نبا اذيملت نأ امبو "7 «اهءاضق جاحلا نب دمحم هللا دبع ابأ ىلوو

 اهفرص دق رابكلا سلدنألا رومأ تناكو» : الئاق ضايع فاضأو « نيترم ءاضقلا ىلوت هنأ ىلع ءاقفتا دق

 نأ نكميف '' !«هبحاص دشر نبا ةافو دعب هاوتف ىلع دمتعاو ٠ هاوتفو هئاضق مايأ ,""0نيملسملا ريمأ هيلإ

 ةنس يهو ه01 ٠ ةنس ىلإ ه5 1/ ةئس نم طقف ةبطرق ءاضق ىّلوت جاحلا نبا نأ ىلوألا ةياورلا نم جتنتسن
 «هتفيظو ءادأ يف هكولسلا نعو ه ه1 8 ةنس ىلإ ه١ ةنس نم ةيعامجلا ءاضق ىلوت مث « دشر نبا ةافو

 ًارهاط (رياص اًنيل هتاذ ىف» ناك هنإ :لاوكشي نباو ؛ نيد بحاصو ةقث ناك هنإ يرقملاو يهابنلا لوقي

 ركذل عوضخلا ريثك ناكو  ةيانع ىلإ ىغصأ الو هاوهب ليمالو ةيضق ىف روج هل ظفحي مل . اًعضاوتم اميلح
 250 لن

 : هتافو

 ركب وبأ خرؤملاو رعاشلا هرصاعمو لاوكشب نبا لوقي ثيح « الوتقم تام هنأ ىلع رداصملا عمجت

 هفصيو كني «اًمرلظم لعق : هنأ (ه :ت) يفريصلا نباب فورعملا ىراصنألا دمحم نب ىيحي

 . 2ا/ ص: ةينغلا (7”*)

 .ةحفصلاو ردصملا سفن (")

 .ه017/و 6٠٠ نيب ةرامإلا ىلوت ء« فسوي نب ىلع دصقي (5"1)

 . 17ص« ةينغلا 2)

 .854 ص« ةلصلا (0)

 نب ىيحي نب ركب وبأ لاق » :هلوقب هيلع ليحي يذلا يراذع نبا اهب انل طفتحا « ىفريصلا نبا ةياورو ردصملا سفن ("8)

 . 55ص جا« ”؟طعء 4 توريب « سايع ناسحإ قيقحت برغملا ناييلا " ىراصنألا دمحم
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 ا ا طا اس طا اع حا احا حاس ال حا حاحا احا اح تاع نا تاع اع تاع طاع عا حاس اح اص ا حا حاحا هعويب لئاسمو يبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 ةالص نم ىلوألا ةعكرلا يف دجاس وهو نعط هنأ ىلع رداصملا عمجت امك « ©" "”ديهشلاب ضايع يضاقلا
 لمح هنأ وأ « “7 دجسملا يف تام دق ناك اذإ ام لوح فلتخت اهنكل « ةبطرقب عماجلا دجسملاب ةعمجلا
 موي نفد هنأ لوقت ةياورب لاوكشب نبا درفني امك .'” يشعلا وأ (247) رصعلا دنع تامف هئامدب شعن يف
 نعط» هنأ ضايع ىضاقلا ركذي ثيح « لايتغالا ةادأ لوح اضيأ فلتختو « هلتقل يلاوملا تبسلا

 2000 «نيكسب برضا هنأ (ةيكلاملا تاقبط ) بحاصو « «رجنخب برضا هنأ يفريصلا نباو ,(«ةديدحب

 ىرخأ رداصم فيضتو ,؟!7 لوهجملل لتقلا لعف ىنبت ثيح « هلتاق نع رداصملا ضعب تكستو

 :وه هلتاق نأ لوقت ةياورب ةيكلاملا تاقبط بحاص درفنيو '** عماجلا نحص يف نيحلا يف لتق هلتاق نأ

 يتلاو « يراذع نبا انل اهلقن يتلا ةياورلاب يفريصلا نبا درفني امك 419 «سرد نبا هل لاقي هوتعم لجر»

 : هتياور صن كاهو « ناكملا نيع ىف اًضيأ لتق « دعاسم هل ناك لب« اديحو نكي مل لتاقلا نإ لوقت

 , هفيس رخآ لجر رهشو « اًصع ىف عفرف هسأر زحو براضلاب شطبو .... رجنحب هبرضف ... هيلع لجر بكأ»
 . 247 «هبحاصب قحلأو هب لتقف

 ةئس ركذب نايفتكي ٠ فولخم نباو يفريصلا نبا نع ًالقن ىراذع نبا نإف « هلايتعا نمز نع امأ
 ةنسلا نم رفص رهش ىلع نوقفتي ؛« ناطقلا نباو يبضلاو لاوكشب نبأو ضايعو «, اه 05؟4 ىهو لايتغالا

 ركذو « رخاوألا رشعلا ىف ثدح هنأب لوقلاب ىفتكا لب «٠ طبضلاب مويلا يبضلا ددحي مل نإو «ةروكذملا
 ديدحتب ضايع يضاقلا جاحلا نبا اذيملت قفتا نيح ىف « «رفص نم نيقب سمخل» ثدح هنأ ناطقلا نبا

 خيراتلا ديدحتب «ةيكلاملا تاقبط» بحاص درفناو « «رفصل نيقب عبرألا ثدح هنأ ىلع « لاوكشب نبا

 ةياورلا هذه شيشتوب ىرداقلا ميهاربإ حجر اذامل يردأ ال تنك نإو ءه 574 ناضمر "١ ةعمجلا مويب
 ىلإ لتقلا لعف ةبسنب تدرفنا امك ٠ خيراتلا اذهب تدرفنا اهنأل ؛ اهضفر ىلإ ليمأ ينإف ءاهب ذخأو

 نأل : الوأ « لوبقلل ىعدألا ىه « لاوكشب نباو ضايعو ناطقلا نبا نم لك تاياور ىقبتل «هوتعم

 . ال ص« ةيتغلا ()

 ًالقن ةيكلاملا تاقبط بحاص لوهجملا فلؤملاو يلكرزلاو فولخم نباو يبضلاو لاوكشب نباو ضايع تاياور (5)
 . 190 ص(« شيشتوب نع

 ) )5١ص 4 ج ىراذع نبا دنع ىفريصلا نبا ةياور 47 .
 .7 ١1ص « نامجلا مظن « تاطقلا نبا (9)

 . 50 ص شيشتوبو ؛ 47 ص 5 ج « برغملا نايبلاو ؛غا/ ص. ةينغلا (29)

 .مالعالاو نايبلاو روئنلا ةرجشو ةيغبلاو ةلصلا (11)
 .نامجلا مظنو ةينغلا (14)

 ) )4١ص شيشتوب نع ًالقن 79.
 . 47 ص "١ ج « برغملا نايبلا (490
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا 2-2-2-2 00-22 222 0 02 2202 سل حام م ع عع ع عع

 خيراتلا سفن ىلع اقفتا امهنأل : اًيناث ء ثدحلل نارصاعمو جاحلا نبال ناذيملت لاوكشب نباو ضايع

 .دحاو مويب ثدحلا خيرات مدق دقف « يبشضلا امأ ةنسلاو رهشلاو مويلا يأ «قيقدتلاب

 خيراوت اوددحي نأ ىه « نييمالسإلا نيخرؤملا ةداع نأ انفرع اذإ ةلكشملا هذه لحن نأ نكميو

 « اصقان رهشلا نوكي نأ لامتحال «نيقب نإ» ةرابعب ىرمقلا رهشلا نم نيرشعلا دعب ثدحت يتلا ثادحألا

 « الماك رهشلا نوكي نأ حجر رخأتم هنأل ىيضلا نأ ربتعن نأ نكمي اذهل (* الماك ناك اذإ نيقب ظفلو
 . قيقدتلاب خيراتلا افرع نارصاعم نادهاش امهو لاوكشب نباو ضايع يضاقلا امنيب

 ىتلا ةينامثلا رداصملا نم 41” ةسمخن هنع تتكس دقف ؛ هلايتغا ببس يهو ء مهألا ةلكشملا ىقبت

 تاقبط بحاص لواح امنيب (*')«هيف ضوختلا رثكو ببسلا لهجو» : لوقلاب ضايع ىفتكاو « اهتدمتعا

 دف مجعملا ىف رابألا نبا امأ « ببس نودب هوتعم صخش هب ماق الوزعم اًيدرف ًالمع هنم لعجي نأ ةيكلاملا

 دجسملا راد يف هنكسأو « ىفوت يذلا مامإلا لدب امامإ ةبطرق دجاسم دحأ يف نّيع دق جاحلا نبا نأ ركذ
 ريغ وهو « ىفوتملا مامإلا نبا « ةفيظولا هذه ىف عمطي ناكو « تالاحلا هذه لثم يف عبتم وه امك

 نبا نأل ؛ ةفيعض ةياورلا هذه نإ لوقت شدند فيطللا دبع تمصع نكل (*7 بصنملا اذه ىلوتل حلاص

 فرعي مل « هدعاسمو لتق يذلا يناجلاو « صرب هب رقشأ وهو رماع يبأ مساب اًقورعم ناك ىفوتملا مامإلا

 : لوقي ةيمهألا يف ةياغ صن مدقت ىفريصلا نبا ةياور نكل 1*2” تافصلا هذه امهب نكت مل « امهامسإ

 نأ ىأ « اذه هب بيصأ ىذلا رمألا ناكف « دشر نبا ىلع هتيشحخ « يلاولاريذحت نم ناك ام مدقت دقو

 ةعامجلا يضاق لايتغا متي نأ عقوتي ناك « يلع نب نيفشات نأ وه انه دوصقملا لعلو « ةبطرق يلاو

 هفلخ يف لفن لايتغإلا نكل « دشر نبا اهيف ىفوت يتلا ةنسلا يه ه 07١ ةنس لبق ام ذئم دشر نبا ةبطرقب

 . جاحلا نبأ

 لغشي فظومك لب « صخشك جاحلا نبا هنم فدهتسي نكي مل لايتغالا نأ جتنتسن نأ نكمي نذإ

 ناك يتلا ةهجلا هذه نمو ؟ ةبطرقب ةعامجلا يضاق ليتغا اذامل نكلو ةبطرقب ةعامجلا يضاق بصنم

 ؟ لايتغالا اذه ذفنت نأ عقوتي سلدنألا يلاو

 .م ١957 رثير تومله ةعبط « تايفولاب ىقاولا ءىدفصلا كبيأ نب ليلخ : رظنا (44)

 .مالعالاو رونلا ةرجشو مظنلاو ةيغبلاو ةلصلا : ىه (44)

 . 17ص « ةينغلا (60)

 ١ ط ؛ 19484 توريب ؛ نيدحوملا لهتسمو نيطبارملا ةياهن ىف سلدنألا « فيطللا دبع شدند تمصع نع القن (01)

 . 3ص

 .هفاصوأو ىفوتملا مامإلا نبا مسا هنم تقتسا ىذلا عجرملا وأ ردصملا تمصع ركذت مل 26,

551١ 



 اخر ااا حو انا دب درع الات لظلم هدد مودا 2 ادلع ندد ل م هقول هعويب لئاسمو يبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 تنجس «ةقحالم ةلمح تنش دق « سلدنألا ىف ةيطبارملا ةطلسلا نأ شدند تمصع تركذ

 نسحلا يبأ نم لك نجسف ء ه0174 ةئس (* ةيفوصلا نيديرملا ةكرح زومر  اهرثا يلع تقطنتساو

 جاحلا نبا لايتغا ثداحل ناك له تلءاستو ىقوبشلا نب هللا دبع يبأو ةرامن نب ركب يبأو ىقلاملا ديس

 ,049؟ نيديرملل ثدح امي ةقالع

 « ةيفوصلا عم فالخ ىلع اوناك « ةيطبارملا ةطلسلاب اوطبترا نيذلا ةصاخ ةيكلاملا ءاهقف نأ عقاولا

 ةيفوصلا ماظنل مهضفرو « ةيفوصلا مهتامارك ضعب راكنإب كلذو «موقلا مولع ىف نينكمتملا ةصاخ»
 ةكرحلاب ةقالع اهل تناك يتلا مهتيجولويديأو «٠ قارشإلاو فشكلا ىلع دمتعملا ٠ يفرعملا

 فالخلا اذهل ارظنو ؛*”” ةيطبارملا ةيئابجلا ةسايسلا ىلع نيديرملا جاجتحإ ىلإ ةفاضإلاب «**ةينطابلا
 ةيئاضقلا ةطلسلا اوسرام ءاهقفلا نأ اميو « ةيبهذملا ةيحانلا نم ةصاخ « ةيكلاملا ءاهقفو ةفوصتملا نيب

 فوخ رسفي ام اذهو « ةبطرقب ةعامجلا يضاق يأ « ةطلسلا هذه سأر فادهتسا مت كلذل ؛ ةيعيرشتلاو

 ةدمل ارعاش لظ ةبطرقب يضاقلا بصنم نوك اًضيأ رسفي امك« ةيطرقب قباسلا ةعامجلا ىضاق ىلع ىلاولا
 , 2077 جاحلا نبا لايتغا دعب رهشأ ةسمخ

 نيحو « رهشأ ةتس دعبف « ه 01/8 ةئس نيديرملا ةروث تعلدنا تاونس دعب دّكأتي عارصلا اذه لعلو
 نيب ةيركسعلا مهتاقاط عيزوت ببسي اهعدر نع نيطبارملا فعض سلدنألا يف هاضقلا ءاهقفلل نهيبت

 ةداضم ةروثب اوماقو « ةيذيفنت ةطلسك مهب اوحض « نيديرملا عم سلدنألاو نيدحوملا عم برغملا

 . ةاضقلا ءاهقفلا ةروثي تفرع

 ةيلاملا ةسايسلا ةصاخن « سلدنألا ىف نيطبارملا ةسايس ضراعت اهتيادب ىف ةيرس تناك ةيسايس ةكرح ىه (0:)
 ه٠ ةنس يلازغلا دماح يبأل نيدلا مولع ءايحإ باتك قارحإ ذنم ةيطبارملا ةطلسلا عم مدطصت تأدبو «ةيئابجلاو
 يف ةكرحلا هذه تمهاس دق « ىسق نبا ةدايقب ه 4"01 ةنس نيطبارملا ىلع ةروثلا تنلعأ نأ ىلإ ىمانتت ترمتساو ه
 : اهنع رظنا « ةيطبارملا ةلودلا طاقسإ

 آض 041101117. 7, آه '1هنتوانق هغ 18 127واأع 0عق 14انمن نان عد 539/1144, عد

 ذل ةسكقتق. 12.0,8,84, 110 35, 1983, 166 860, طر 157 -0 عابسنب ىفطصمو
 ةصاخ « ةنوقرم م19/17/ ساف ةعماج 2 ايلعلا تاساردلا مولبد ةلاسر 2 نيدحوملا ىلإ نيطبارملا ّ لاقتنإلا ةرتف

 فيطللا دبع تمصع ةروتكدلاو ؛ اهدعب امو 41" ص ؛ ةيسايس ةمامإ ىلإ ةيفوص ةيالو نم » ناونعب ىناثلا ثحبملا
 لالخ سلدنألاو برغملا ىف ةيعامتجالا ةايحلا : شيشتوب ىرداقلا ميهاربإ روتكدلاو اهدعب امو 55 ص شدند
 . اهدعب امو 878صا7ج ةنوقرم :١141 سانكم ةعماج « ةلودلا ةحورطأ , نيطبارملا رصع

 .١١ا/لو ١؟15صرواهدعبامو ١١6 ص لاقتنالا ةرثف هه(

 1١١١. ص ىف هسفن (09)
 72737 ص «نامجلا مظن هو
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدتألا ١ ---------------2 22 92220002002 0-2 ام مم ماس ما مام حد

 : ىسيرشنولا رايعم يف جاحلا نبا لئاسم

 نم انتلصو دقو « ىسيرشنولا رايعم يف جاحلا نبا لئاسم اذامل :وه حرطي اهيجو ًالاؤس لعل
 ىف امهيلإ عوجرلا نكمي مل صاوخلا يتخسن نأ وه :باوجلاو نآلا ىتح خسن عبرأ ىلصألا باتكلا
 اهيلإ تدع دقف « طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ةخسن امأ « اهيلع عالطالا بعصي سنوت ةخسنو ثحبلا اذه
 يل تحوأ يتلا يه « رايعملا ىف جاحلا نبا لزاون ضعب عم اهلزاون ضعب صوصن ةنراقمو «لعفلاب

 هلفن ام نيبو طابرلا ةخسن صوصن نيب قورف دوجو تظحال ينأ كلذ ثحبلا اذه زاجنإب
 «طابرلا ةخسن نم مدقأ ةخسن نع لقن يسيرشنولا نأ نألا ذنم لوقأ نأ ىننكميو «2'”*”يسيرشنولا
 . ثحبلا اذهل احلم هتلعجو « نيتخسنلا ىلع ادامتعإ ةلزان باوج جذومنأ قيقحتب تمق كلذ تابثإلو

 نبا ىلع حرط طقف لاؤس امإ ىهو « ةلزان 15915 يسيرشنولا رايعم ىف جاحلا نبا لزاون ددع غلبي

 هنع باجأو ءاهقفلا نم ةعومجم وأ هيقف ىلع حرط لاؤس وأ «(*” هباوج ىسيرشنولا دروي ولو جاحلا
 دروي مل جاحلا نبال باوج وأ « 27 هيلع باجأو جاحلا نبا ىلع حرط لاؤس وأ :2") جاحلا نبا
 . ""”جاحلا نباب هيف دهشتسا ءاهقفلا دحأل باوج وأ "ل هلاؤس يسيرشنولا

 ءزجلا نم 7١8 ةحفص نم دئتمت ىهو « ةلزان "'" رايعملا ىف جاحلا نبا عويب لزاون ددع غلبي

 غلبيو طقف اهضعب لب 006 ج طوطخملاب اهلك دجوت الو « سداسلا ءزجلا نم 5/5 ةحفص ىلإ سماخلا

 لزاون اهيلت ء« 5٠ ةحفص ىلإ ١7١ ةحفص نم أدبت « ةلأسم 60 طوطخملا ىف عويبلا لئاسم ددع
04 

 . ةضواعملا

 : عاونأ ةعبس ىلإ اهتعيبط ثيح نم لزاونلا هذه مسقنت
 , "7 هيلع باجأو جاحلا نبا ىلع حرط لاؤس ١

 .قحلملا قيقحت شماوه رظنا (64)
 . 1١7 ص 5 ج ىف هلاثم (09)
 . 5١5 صا“ ج ىف هلاثم (0)
 . ءازجألا عيمج ىف ةددعتم هتلثمأ (11)
 . 555 ص ١ ج ىف هلاثم (5؟)
 . 1714 ص ١ ج ىف هلاثم (7)
 .194 717 ء1ا/ع15 ص « ىسيرشنولا اهلقن « ةطوطخملا جاحلا نبا لزاون نم ةلثمأ (54)

 .هدعب لودجلا نم ١" 0*0 لول مل ا وال« 5 «؛ ماقرأ فاو
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 ااا ااا حاحا حا اا حا اح اح حاحا اح ااا اح اح حاحا ا هعويب لئاسمو يبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 (1) بل نبا : مه ءاهقفلا ءالؤهو « جاحلا نبا لزاونب هءانثأ دهشتسا رخآ هيقفل باوج 1
 اذذلا ىر ىقلا هللا دبع وبأو م0 قوز نياو 27 سيرف ولاو

 ضعب وأ '" '” نيتفملا ضعب لثم « جاحلا نبا هنع باجأو ءاهقفلا نم ةعومجم ىلع حرط لاؤس لا“

 , "10 ناوريقلا ءاهقف

 ىنيجربلاو "7 دشر نبا لثم جاحلا نبا هيلع باجأو هنيعب هيقف ىلع حرط لاؤس -4
 دشر نيبال ضايع يضاقلا لاؤس لثم « هلع جاحلا نبأ باجاو رخآ ىلع هيقف هحرط لاؤس 5

 ع0

0 

 . "*!هباوج يسيرشنولا دروي ملو « جاحلا نبا ىلع حرط طقف لاؤس -”

 . "0هلاؤس يسيرشنولا دروي ملو جاحلا نبال طقف باوج لباقملاب وأ

 يف ققدن نيح نكلو « ةلزان "7 ىه عويبلا ةناخ تحت جاحلا نبا اهفّنص ىتلا لزاونلا نإ انلق
 فئص تحت لخدي ال اهنم (ًددع نأ « انل نيبتي قفرملا لودجلا يف اهنيوانع نم اًقالطناو اهتاعوضوم

 رامث باطتحا زاوج نع ةثلاثو ((" قفتملا رابجإ نع ىرخأو 2" ةزايحلا نع ةلزان كانهف « عويبلا
 . 10هلصلا نع ةريخأو 00 نيدلا نع ةثالثو 0 لاملا تيب

 يهف « ةخرؤم نكت ملو « باوجو لاؤس عوضوم دوقع نع ةرابع نكت مل نإ « لزاونلا نأ مولعم
 نيطوتل تاينقت كانه نكل « ناكملاو نامزلا يف اهنيطوت ثيح نم « خيراتلاب لغتشملل لكاشم حرطت

 .لودجلا نم الا «7” 2051 1 ماقرأ (1)
 ٠١. 3 , م ماقرأ (90)
 .6 مقر فآكذ

 .اا" مقر (59)
 ( 007رقم١9.

 ١9 مقر ع1(

 .؟7مقر (/)
 .؟58 مقر 0

 .71/ مقر ع7:

 ١١. مقر ع6(

 ( 07مقر ١١ .

 ." مقر 070
 .6 مقر 0/4(

 ١١. مقر بوز

 ) )8١ل4214 ماقرأ ٠١؟.
  1مقر /71.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا هادا و نا م ان هول و كا ككل وة طاع ارا ع

 مالعألا ءامسأ رامثتسا وأ « اهيف ىتفأ ىذلا هيقفلا ةمجرت ىلع فيرعتلاب كلذو نامزلا ىف ةصاخخ ةلزانلا

 « ناكملا ىف اهنيطوت نم نكمت لزاونلا يف ةدراولا ةيفارغجلا مالعألا ءامسأ نأ امك « اهيف نودري نيذلا

 يتلا ىلإ ةراشإلاب ىفتكأس لب « نامزلاو ناكملا يف قيقدتلاب اهنيطوتل لزاونلا هذه ليلحتب انه موقأ نلو

 . اهصن نم كلذ رهظي

 ىلإ روهج ينب نم لاقتنالا ةرتف نم ىرخأو (*"7 دابع ينب رصع ىف نيتلزان انيدل « نامزلا ثيح نمف
 ىف تعقو ىرخأو 44 ةبطرق ىف تعقو لزاون سمخ انيدلف « ناكملا ثيح نم امأ (89 دابع يئب

 , 450 لزاون ثالث باحصأ انفرع اننأ امك 0*7 ةبطرق ىضاق اهيف ىتفتساو ةيرملا

 نع هلثما انيدلف « رايعملا بحاص اهلقن يتلا هعويب لزاون ماكحأ طابنتسا يف جاحلا نبا رداصم امأ

 ةيوبنلا ةنسلاو (87(2 ىرخأ يف اًعم ثيدحلاو نآرقلاو «(4” ةدحاو ةلزان يف ميركلا نآرقلا صن هدامتعا

 "317 ىرخأ يف ةيبتعلاو 2” ةلزان يف ةنودملاك يكلاملا بهذملا بتك دمتعا امك « 41 نيتلزان ىف

 لقن امك "دمحم نب مساق وه ةلزان يف رخآ مكح دمتعاو 2917 نيتلزان يف دشر نبا هرصاعم رواشو

 , 14) ةلزان ىف نيدمح نبا فرط نم رووشو ,214) ةلزان يف رخآ هيقف مكح

 لثم «مهتبوجأ طابنتسا ىف اهب اودشرتسا وأ اهودمتعا نيرخآ ءاهقفل (ًردصم تناك ةلزاون نأ امك

 يذلا يروقلا هللا دبع ىبأو "7 تارم ثالث هسفن يسيرشنولاو ”2١7 تارم عبرأ هدمتعا ىذلا بل نبا

 ) )487ةىمقر ١ ١١.

 .؟١3 مقر فاول

 .75014 237375٠١ ءا/ماقرأ (44)

 .70 مقر م6(

 ."؟ 211/54 ماقرأ (8)
 .؟؟مقر (40

 ) )88رقم؟١.
  60ىمقر 2٠5٠١ 518.

 .1 مقر )غ5(

 .1١؟ مقر (11)
 .75 016 ىمقر (47)
 .١7مقر (4)

  4مقر 7١.

 ) )46مقر 5١.
 .7" 7 27 ك1 ماقرأ (45)

 ١ ٠١. 9 « 4 ماقرأ 29



 ا هعويب لئاسمو يسطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 فورعملا يمخللا ميهاربإ نب دمحم ملعملا لزاون ةطساوب ىرخأو 2980 ةرشابم جاحلا نبا لزاون دمتعا

 ."0ناينبلا ماكحأب نالعإلا ةباتك يف يمارلا نباب

 تظفتحا اهنإ لوقن نأ نكمي « رايعملا ىف جاحلا نبا عويب لزاونل ةيخيراتلا ةيمهألا صوصخبو

 نع كلذكو ف نيطبارملاو فئاوطلا يرصع لالخ سلدنألا يف ةيداصتقالا عاضوألا نع تاراشإب

 نع تامولعملا يطعت اهنأ الإ « ةيفاقثلاو ةيساسلا عاضوألا نع تتكس تناك نإو ةيعامتجالا عاضوألا
 . نيرصعلا لالخ ىئاضقلا ماظنلا

 ىف تناك اهيضارأ ضعب نا ىلإ ةلزان يف ةراشإ تدرو « سلدنألا يف ضرألا ةيكلم ةيعضو نعف
 دوعت تناك يضارألا كلت تالغف مث نمو « يطبارملا رصعلل ةبسنلاب ءيشلا سفنو « لاملا تيب كلم
 اهلعلو عرز اهب «تانج» ىه ضرألل ةيصوصخ ةيكلم ىلإ ةديرف ةراشإ تدرو مك «(''"”لاملا تيب ىلإ
 )1١١( اهتاعورزم سرحيل سراح راجئتسا ىلع نوقفتي اوناك اهيكلام نأ ةجردل ةريبك تايكلم تناك

 امك ,( 7 مركلاو ١١ حمقلا ىه ةيعارزلا تالوصحملا نم نيعون ىلإ ناتراسثإ تدروو : : 0 (2
 ةيليوحت ةعانص نع ةديحو ةراشإ تدروو )1١4( اهموحل لكأل مانغألا ةيبرت ىلإ ةديحو ةراشإ تدرو
 21١97 ىحرألا يف حمقلا نحط ىهو ةيئاذغ

 236١ لملاب لاكي ىذلا حمقلاك لدابتلا داوم يه ةيحالفلا داوملا نأ انفرعت ةراجتلا ناديم ىفو
 نيقاقشلا ةيرسيقب عابي ناك يذلا بوثلاك ىرخأ ةيليوحت داوم وأ '"” بهذلاب ضياقي نأ نكميو
 نيب عقت يتلا لكاشملا ضعبب لزاونلا اذه انتفرع دقف ؛ ةيلاملاو ةيراجتلا تالماعملا نعو 14 ةبطرقب
 لقن فيراصم يدؤي نم لوح افلتخاو ببسل افلتخا مث حمق يف اعيابت نيلجر نيب فالخلاك « راجتلا
 ىلع اًطسقم نمثلا ىرتشملا عفدي نأ ىلع ريناندب ةعلس ىف اعيابت نيرخآو ١١9 عئابلا لزنم ىلإ حمقلا
 80 مقر (10)
 . ىداودلا هللا دبع ذاتسألا مدقتيو م1447 ربتتش  ه 14٠7 ةدعقلا ود 7 ةئيسلا تددعأ . لدعلا ةرازو ٠ برغملاب ىئاضقلا ثارتلاو ىكلاملا هقفلا ةلجم ىف باتكلا رشن ء 6 مفر (44(

 )٠٠١( مقر 47.

 )٠١١( .الال مقر
 )٠١(رقمى له ٠١,

 )٠١9(رقم5؟.

 ) )1١4.!ل4 مقر

 )٠١(رقمكة.

 ) )1١5مقر "16

 .مة مقر(

 ) )1١4مقر 54.
 )1١9(رقم1٠١.

 لا



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سئدنألا ا 8 قد د ناك كل كك و ام هج د 2م 22 د ل 32 كج 353 هدة

 نيقاقشلا ةيراسيق يف ثدحي ناك ام لثمو 2١١ الماك نمشلا عفدب دعب اميف هبلاط عئابلا نكل رهشأ ةعبرأ
 نولواحي صاخشألا ضعب ناك امك ؛(١١) ههارد ةينامث لك ىف ساحن مهرد عفد طرتشي ناك ثيح

 طرتشي ثيح « عرشلا ماكحأ عم كلذ ضراعت ولو « اهوعاب ةعاضب نمث رخؤم ىلع لوصحلا نامض
 . 21١0 «لجألا ىلإ نمشلاب هتثرو رخؤي هنإف ٠ لجألا لولح لبق تام نإ هنأ ههنوبز ىلع

 يك9١1 همرك ريصع نم هل هدري نأ ىلع اضرق رخخآ صخش ضرقي « ةيلاملا تالماعملا ناديم ىفو

 )2١4, ماوعأ ةثالث ىلع اطسقم اهنمث عفدي نأ هنكمي اراد ىرتشم نأ امك

 نع الإ رايعملا ىف جاحلا نبا عويب لزاون انثدحتال . ىسلدنألا عمتجملل ةيعامتجالا ةيئبلا نعو

 دارفأ نورتشيو نوعيبي اوناك ىلوألا دارفأ نأو ؛ ديبعلاو رارحألا ةحيرش امه نيتيعامتجا نيتحيرش

 مهتراجت ةرادإ نوعيطتسي ال نيذلا راجتلا نم ةيعامتجإ ةحيرش دوجو جئتتسن نأ نكميو اا 6ايام

 باغ ىذلا رجاتلا كلذك « سلدنألا ىدعتي راجتلا ءالؤه طاشن ناك امبرو « ءالكوب نونيعتسيف مهدرفمب

 كانه اك امير ١7" انيد هيلع هل نأ ىعدي صخش ماقف « ًاليكو اهيلع لكوأو هتراجت ىف سلدنألا نع

 رادلا نكاس ىوعد» نع ثدحتت يتلا ةلزانلا نم مهفي امك « مهل ءالكول اهترادإ نوكرتي تاراقع كالم
 . 21١7 «هئاقلا ليكو نم اهارش

 « ىراصنلاو دوهيلا عم نونكاستي اوناك نيملسملا نأ فرعنف « سلدنألا يف ةينيدلا فئاوطلا نعامأ

 وأ يدوهي كلم يف ةرواجم راد عم ةكرتشم رئب اهل اراد ىرتشا الجر نإ لوقت ىتلا ةلزانلا لالخ نم

 . "140 ؛مهماعط انل حابأ هللا نأل ؛بيعب سيل# هنأب جاحلا نبا بيجيف « ينارصن

 نع تامولعم مدّقت مل « ىعيبط رمأ اذهو « هذه عويبلا لزاون نأ ىه رظنلل ةتفاللا ةظحالملا نكل

 مكح لوح رباج نبا نع جاحلا نبا اهلقن يتلا ةلزانلا يف يضرع لكشب الإ « سلدنألل يسايسلا عقاولا

 )1١١(رقم94.

 )١١١(رقم94.
 .ة5مقر(115)

 ١15( مقر 87.

 )1١15(رقم88.
 )١١14( ءا/4 ماقرأ 6١ ٠  48مقر « ىرسألاب اولدابيل نوبولطم دبيعلا ناكو ء ٠٠١.

 )١15(رقم44.
 .اله مقر(0١١

 )11١0(رقملا.

1 



 ااا اا اح حا حام ا ااا اح ااا ااا اح حاحا حام هعويب لئاسمو يبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 0119 روهج نب ةكلممل دابع ينب ةكلمم مض نع تدلوت يتلا ةيسايسلا عاضوألا ةجيتن ةكسلا ربيغت

 نع ثدحتت يتلا ةلزانلا لالخ نم لامشلا يف ةينارصنلا كيلامملاو سلدنألا يملسم نيب عارصلا نعوأ
 . هنمث فاعضأب الإ هعيب هبحاص يبأ « هنيعب جلعب هكاكتفا ىراصنلا طرتشا ملسم ريسأ

 . 47 مقر(119)
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 و عدت موفور نص صو تول هعويب لئاسمو يسبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 ثحبلا قحلم

 طوطخملا نم لك يف تدرو « جاحلا نبا ىلع تحرط ةلزان نع باوج صنل قيقحت نع ةرابع وهو

 ةخسنو (ح) فرحب جاحلا نبإ ةخسنل تزمر دقو . 11١7 ص 94ج برعملا رايعملاو 0٠ ص66 ج

 : (و) فرحب يسيرشنولا

 لاملا تيب كالمأ نم هلاّمعو ركب يبأ نب ريس هعاب ام لوح لاؤس نع جاحلا نبا باوج

 00 ةيلبشإ ىلاو] (9 [ ىنوتمللا] (** [ ركب ىبأ نبذ )0 نيس 7 [ ريمألا] هعاب] (9اميف 27 ةلأسم

 اذه امب] باجأف 217 جاحلا نب هللا دبع وبأ ١١7 [ ىضاقلا] لئس [21١7 يلاملا تيب ىلع] (7 28 هلامّعو

 نسحأب رظنو هل طيتحأ ام قحأ هللا هامنأ لاملا تيبو « 2١4 هيلع تفقوو « لاؤسلا تلمأت : 217[ هصن

 )١( ةغيصلا هذهب أدبت جاحلا نبا باتك يف ةدراولا لزاونلا لك نآل (ح) ظفلب انظفتحا , لئسو (و) ىف .
 .امع(و) ىف (؟)
 .(و) نم ةدايز 2

 دعب « رابكلا ةعبرألا نييركسعلا فسوي داوق دحأ ناك هنأ بيطخلا نبا ركذ دقو « نيفشات نب فسوي مع نبا وه (4)
 ىلع يطبارم ىلاو لوأ حبصأو ؛ ه474 ةنس سلدنألا يف ةيطبارملا ةيركسعلا ةيماحلل (دئاق ريس ىقب ةقالزلا ةكرعم

 ١ ىراذع نبا رظنا « ه1٠0 ةنس ىفوت « ةيليبشإ ةيالو ىلع فسوي نب ىلع ريمألا هرمأ ه٠٠5 ةنس يفو ةيلييشإ
 هال لق ق8: 5:5 ص 5 . ١48٠ توريب « سايع ناسحإ ةعجارمو قيقحت كج برغملا نايبلا
 ص١ طع م1918 ءاضيبلا رادلا 2 ةمامز رداقلا دبعو راكز ليهس قيقحت ّ ةيشوملا للحلا بحاصو ل6٠3 فخ

 . ١١١ ص " ج « نايعألا تايفو . ناكلخ نباو ١

 . (ح) نم ةدايز (0)
 .(و) نم ةدايز (1)
 « سنؤم نيسح روتكدلا قيقحت . راطقألا ربخ ىف راطعملا ضورلا : ىريمحلا معنملا دبع نبا اهفصو ىف رظنأ (0)

 5١:909268". صا ط 15485 توريب

 : ىلاتلا لكشلا ىلع ناك ىلمبارملا رصعلا لالخ سلدنألل ى رادإلا ميسقتلا لعل (8)

 . ىلاولا رقم ىهو ةريبك ةيندم اهتمصاع نوكو ةيالولا (أ)
 . ىربكلا ةيرادإلا ةدحولا وهو لامعأ عمج لمعلا (ب)
 . ىطسولا ةيرادإلا ةدحولا وهو ميلقإلا (ج)
 « ه١ ص 6 ج طوطخملا جاحلا نبا هدروأ يذلا ةضواعملا دقع رظنا . ريغِصِلا ةيرادإلا ةدحولا ىهو ةيرقلا (د)

 . ةيليبشإ ةيالو اهيلإ مسقنت يتلا ىربكلا ةيرادإلا تادحولا ماكح ينعت انه هلامعو ؛ .٠

 .(ح) نم ةدايز (9)
 .(و) نم ةدايز )١١(

 .(ح) نم ةدايز ()

 .جاحلا نبا لثسو (و) ىف 200
 .(ح)نم ةدايز (15)
 نبا لزاون باتك نم ائيديأ نيب ىتلا ةخسنلا نإف باتكلا ىف ةيلصأ ةرابعلا تناك اذإو ء اذه قوف عقاولا (ح)ىف قلق

 .هصخلم امنإو لاؤسلل لماكلا صنلا يوحت ال اهنأل « ةيلصألا ىه تسيل «جاجبلا

 اني



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 حل ملل سعه هم هع ع دع م م

 (17) [هتيامحو] هتطايح هايإ هظفحتساو نيملسملا رمأ هللا هالو نم 217 [ لك ] ىلع بجاوف هيف رظنلا
 .هقح يف الإ هنم عنملاو

 ةطبضلاو دادسلا هيف تبث نأ دعب « هيلع هللا ةمحر « ريس دمحم وبأ هعاب امم هنع تلأس ام نكل
 ريمأ نم هريمأت 2140 نإو(7١ [ نآلا] هدر ملعلا باب يف ةجوتي ال ؛ عيبلا خيرات ىف « لاملا تيبل

 « هدعب 177 [هرصنب] هللا هديأ 7 [ نيدلا رصانو] "' '' نيملسملا ريمأ مث « ههجو هللا رظن (9١نيملسملا
 ىف (147 هل ضوفملاك دنع وهف « ءيش نود ءيش ىلع هيف (') رصم هنأ انغلبي ملو مومعلا ىضتقي اريمأت
 , (© هيف هل نوذأملا ةلزنمبو « كلذ

 يف عفرو « اهرزأ هللا دش « اهتايلوأ يف اردصو] ةكرابملا ةلودلا هذه ءاحصن نم هللا ةمحر ناكو
 نمو كول دانجألاب عسوتلا نم ءانب لصتا (18) اميف 1 هيلع ناك ام عم ”فففاكشللا امع ىوقتلاو ريخلا

 . داهجلا باب يف ةحضاولا هراثآ

 نعو] هيدي نيب (رونو ١" [ نيدلا رصانو] نيملسملا ريمأ نازيم يف كلذ لعجي 7[ ىلاعت] هللاو
 هللا ةراختسأ دعب ؛ هنع تلأس اميف ىلإ رهظ يذلا اذه "7 [ هتهحرو ىلاعت هللا لضفب « هداعي موي هنيمي

 .(و) نم ةدايز )١6(
 .(و) نم ةدايز ()

 .(ح) نم ةدايز (0

 .ثألو (و) ىف (184)

 .ه١٠05 ىفوتو ه 457 ىلوتو ه 1٠١ ةنس دلو « نيفشات نب فسوي دصقي )0(
 .ه "الوه 6٠١ نيب ةيطبارملا ةلودلا ءارمأ ىناث « نيفشات نب فسوي نب ىلع دصقي )0(

 .(و) نم ةدايز )١(

 .(و) نم ةدايز 20

 .ىضق (و)ىف (؟9)

 .كلذ (ح) ىف 2(

 . ىنعملا ميقتسيل هتبثأ ام حيحصلا نأ عجارلاو هملع (و) ىف 0(
 .(و) نم ةدايز (0

 .ام ىف (ح) ىف 2«(
 .دانجألل (ح) ىف 0(

 .(و) نم ةدايز ()
 . طابرلا ةخسن نم مدقأ ةخسن ىلإ داع ىسيرشنولا نأ نم هيلإ ئبهذ ام دكؤي ام اذهو (و) نم ةدايز (؟1)
 , ةقباسلا ةظحالملا سفنو (و) نم ةدايز ("'90)

 ا



 ةعويب لئاسو يبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 نب ] دمحم هلاق "9 [ دادسلاو ] باوصلا ةقيقحب "5 ملاعلا (؟6) [هئاحبس] وهو (' 9[هيلع] 77 ىلاعت
 ّ جاحلا نب 40[ دمحأ

 . ىلاعت (ح) ىف ()
 ,(و) ن ةدايز م:

 .(و) نم ةدايز (90)
 .ملعألا (ح)ف (5)
 .(و) نم ةدايز "0
 .(و) نم ةدايز ()

" 



 000 ا لا ا لا ا 00000بب

 عجارملاو رداصملا

 : لاوكشب نبا

 .م19757 « ةرهاقلا « توريب « يرايبالا ميهاربإ : قيقحت « ةلصلا

 : ديسلا نبا « يسويلطبلا

 .م1941 « قشمد «ةثلاثلا ةعبطلا « ةبادلا ناوضر قيقحت ,فاصنإلا

 : ىفطصم « عابسنب
 ما91/8 ساف ةعماج « ايلع تاسارد مولبد « نيدحوملا ىلإ نيطبارملا نم لاقتنالا ةرتف

 . (اًحسن ةخوسنم)

 : فيطللا دبع تمصع « شدند

 .م198/ « توريب « ىلوألا ةعبطلا « نيدحوملا لهتسمو نيطبارملا ةياهن يف سلدنألا

 : يرداقلا ميهاربإ « شيشتوب
 « هباينلا راد « ؟١ ددع « يخيراتلا هتدام ةيمهأو جاحلا نبا لزاون طوطخم : ةلاقم -

 م14

 « سائكم ةعماج « نيطبارملا رصع لالخ سلدنألاو برغملا يف ةيعامتجالا ةايحلا

 .م١1

 : ديلولا وبأ « دشر نبا

 .م1 « برغملا « يناكجتلا بيبحلا دمحم : قيقحت « دشر نب ديلولا نبا لئاسم

 : نيدلا ريخ « يلكرزلا

 .ما٠1 « توريب « مالعألا

 : كييإ نب ليلخ « يدفصلا

 .ما155 « رتير تومله ةعيط ؛ تايفولاب يفاولا

 : يحي نب دمحأ « يبضلا

 .م1971/ « ةرهاقلا « سلدنألا لاجر خيرات يف سمتلملا

 مه



 و و راما هسا ا د دس هعويب لئاسمو يبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 : يشكارملا يراذع نب دمحم نب دمحأ « يارذع نبا

 « ةيناثلا ةعبطلا « سابع ناسحإ قيقحت «٠ ج « برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا

 .ما1 توريب

 : يتبسلا يبصحيلا يسوم نب ضايع يضاقلا ٠ ضايع
 .م98١/ « توريب « ىلوألا ةعبطلا'« ةيغبلا

 .ماوالا طابرلا )0 ساطرقلا ضورب برطلا سينألا

 :ناطقلا نبا

 .ما « توريب « ىلوألا ةعبط « يكم يلع دومحم :قيقحت « نامجلا مظن

 : دمحم دمحم « فولخم

 .ها59١ 2 توريب « ةيكلاملا تاقبط « ةيكرلا رونلا ةرجش

 : يمرضحلا يدارملا ركب وبأ « يدارملا

 رادلا « ىلوألا ةعبطلا « راشنلا يماس يلع : قيقحت ةرامإلا ريبدت يف ة راشالا وأ ةسايسلا
 .م198/ « ءاضيبلا

 : يناسملتلا يرقملا دمحأ سابعلا وبأ ٠ يرقملا

 . م1918 « ضايرلا « ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزا

 : نسحلا وبأ 3 يهابنلا

 .(ت.د) توريب ؛ ايتفلاو ءاضقلا قحتسي نميف ايلعلا ةبقرملاب ىمسملا سلدنألا ةاضق خيرات

 : ىيحي نب دمحأ سابعلا ويأ ٠ يسيرشنولا

 .ما١4 « توريب « طابرلا « ىلوألا ةعبطلا « يجح دمحم فارشاب « ءاهقفلا نم ةعامج



 نينرقلا يف برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 نييرجفهلا عساتلاو نساثلا

 يسيرشنولل برعملا رابعملا بسح

 يدوبعلا مساج :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا 2323 900900991999

 نينرقلا يف برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 نييرجفهلا عساتلاو نماثلا

 يسيرشنولل برعملا رابعملا بسح

 (*©يدوبعلا مساج : روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 نم ددع لهلوح تراد يتلاو سلدنألا يف ةمهملا ةفيظولا كلت ىلإ عوضوملا اذه يف ثحابلا قرطت
 يف لخدي امو « سابحألا رظان  ةفيظو لوح ثحبلا روحمت دقو يشيرشنولا رايعم يف اياضقلاولئاسملا
 . خلا... . هيعاسمو هتابجاو ىلإ ةفاضإلاب ةيف ةبولطملا طورشلاو رظانلا تافص نم « اهقاطن

 برغملا ءاملع ىواتف لالخ نم هبناوج ءاصقتسإو عوضوملا اذه يطغي نا ثحابلا لواح دقو

 اهل تعضوو ةيمهألا نم ابناج ةفيظولا هذه ىلع تفضأ ؛ بناجل اذه تلوانت يتلا سلدنألاو
 . ةيداصتقالا ةمألا ةايح يف سابحألا ةيمهأ دكؤت يتلا اهطباوض

 01885111-185 017 11113 001711581715 11 مام ف41ئآ5'
 مللاد نال 0

 م6601 10 ذتسآلا1”ل خلخ 07 طآعالا ط5 51

 5و
 10. ]دقتتس ةل-ذطاتلأ خط”

 طع جتاطو» 04 اطنق مدمعع اععداك اطع ةسومراممأا ظتصعاتمم 01 اطع 07615ءعع 01 اطغع
 هملموجسعساأك ذم هلحفصلهتسك . 1طنم طلصعأتمم اك طع ةهطزععأ هك دحقسإ ي0عداممق ةهل زهلتعاقل
 دمع ذم اطع 8همهاع ه2 هل 843زندع ه1 - 88ناتط 02 79-21ةمقطةعتكت . '!1طغ مهمعم هعداتع5 05 اطغع
 ب عيوععم ه2 طع هملمو معصأم " 11دملطنع ةلحفططدم " ةصل 211 اطهأ 15 «مهضععأعل 0 1( ةانعط 5
 اطع نانقتتانعك ه2 طع هى ءيدععم طع ءمهلتانممم :عودتمعل ذم طنس ذم 20ل110ه ام طتق ءالمتتك ةصل

 لاتأتعق ...هأع.

 طع ةساطمع امعل 6 ءادمزت طع ىددطزععأغ 50 211 115 ةمواعد ءءارتتمو طغعقتتل] هد اطع
 [ونمجو ه6 طع آتاهصض' ه, ج1- 11ةيطعقط ةصل ةل-فصلملس5 هطتعا انعقهاعل اطع ةتطزءوعأ 01 اطتق
 ممدئاتمم طتوطلت عطاعل ذاك اصمدرامسعع ىاتماناةئنتمور ذم اطع ةدنسع انسع , اطغ تمهلئانمهك ةصل
 ءوصاعماك (طقأ ةعع مطعلعل ذم طع 07ةموععع ةمل ؟طتعاط ةعكلع 0 ةقواتمع اطع ةصصمتاقصعع 01

 طع ءملمج ص عمأم ذم اطع عمدمستع انكع أ اطع 01

 . . ذاتسأ « ديردم يسنتولبموك ةعماج يف فرش زاتمم ةجردب ةلودلا ءاروتكد (©)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورسق : سلادنألا 2-2 منن داس سم ا ع عع ع

 : ةمدقملا

 ةضيرعلا طوطخلا ةرم لوأل انل مسري يذلاو  يئارقتسالا ثحبلا اذه نأ الوأ هيبنتلا نم دبال
 ةثالثلا لقثلا زكارم نيب ةماعزلا ةيار لمح ىلع عارصلاو لعافتلا ىدم فشكيو . سايحأألا رظان ةروصل

 ىلع هرصق بعصلا نمو ءامهيلإ راشملا نينرقلا يف ناسملتو ةطانرغو ساف : يمالسإلا برغلا يف
 هقفلا سفن ةرطيس اهنم : ةريثك هجوأ يف برغملا نيبو اهنيب قيمعلا هباشتلل « طقف سلدنألا ةبرجت
 ىذلاو « يداصتقالاو يعامتجالا ماظنلا لكيه يف اًحضاو ابراقت قلخ امم « نيبناجلا ىلع ىكلاملا
 ىلع سلدنألل ةيداصتقالا ةلاحلا يف يعونلا قوفتلا مغر « ةيسيئرلا هطوطخ يكلاملا هقفلا نم دمتسي
 ةلئسألا دراوتو « نيفرطلا نيب خويشلاو ءاهقفلا ةرجهل ةرمتسملا ةكرحلا كلذكو ءبرغملا لود

 . امهنيب ىواتفلاو

 - طابرلا) « برغملا عماجلاو برعملا رايعملا نم عباسلا ءزجلا ىلع ةساردلا هذه سركتو
 ىذلاو ١908/41[ 5 ةنس سافب ىفوتملا ] يسيرشنولا دمحأ سابعلا يبأل (م 144817 -ه1501 «توربي
 لزاونل اهعيمج ةصصخم ىوتف 41١ مضيو « تايوتحملا سرهف ادع ام « ةحفص 5١54 ىلع يوتحي
 ىواتف عبرأ ادعام « ءزجلا اذهل ةقباسلا ءازجألا يف سابحألل لزاون يسيرشنولا ركذي ملو 20 رسابحألا
 ءرايعملا نم ةيقبتملا ةسمخلا ءازجألا امأ « ١177 . 11/5 « ١175( ص) سماخلا ءزجلا يف تدرو

 . سابحألا نع نأش تاذ ةريثك ىواتف اهيف انل رهظي مل اهتايوتحم سراهف بسح
 ىتح الو يسيرشنولا اهراركت ىلإ تفتلي مل « "”ةرركم ىوتف ةرشع سمخ تدرو ءزجلا اذه يف

 . ردنام الإ ميقلا باتكلا اذهل نيققحملا

 ع ؟9ةيراغمو نييسلدنأل ىواتف ثالثو ةثام  ءزجلا اذه ىواتف عيمج ةسارد دعب - ائينثتسا دقل
 هذه بلغأ نأ امك « نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا ىلع ةسركملا انتسارد نمز ىلع نومدقتم مهنأل

 )١( الخظات : ةيلاتلا غيصلاب ةينابسالا ةغللا ىلإ القتنإ سبحو ىوتف نأ هبنتلا نم دبال , 1181104
 ىلإ دئاع كلذ نأل يهيدب وهو « ىلوألا اميس الو امهانعم ملعي ملو امهب عمسي مل م يلا نابسألا ةييلغأ نأ املع

 ظن امهنم ةيئيدلا مهتايح ولخ :
 0 1984 , 1آظ آخ 1آ:4]121161 152خل1014 , عقل ةعهلعسنم اتكصمسماه , 8مل, 12210010114310

638, 11 6 
  20ارا لل للا ل اال اا تلكه ع ضخ لكك ةيلاتلا تاحفصلا رظنا

 ا ل 0 70750117
 ) )0مب ىلا ل147 م 17 ولكل" الا 594 537-3 : ةيلاعلا تاحفصلا رظنا

  115 117-56 2517.ا مك
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 هيكسر مبلل جاما مسا خد يسم برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 نبا « لهس نبا « جاحلا نبا « دشر نبأ : لاثمأ نم 6 سلدنألا خويشو ءاهقف رهشأل يه ىواتفلا

 انتسارد يف مهيواتف نم ادج ليلقلا ىلإف انرشأ نإو ء خلا ... برز نبا « راطعلا نبا « ناطقلا نبا « باتع

 . هذه

 تامولعمب اندمت مل اهنأل ٠ براقألا سابحأب قلعتت (؛”ىوتف نيسمخمو نيتنثإ اًضيأ انينثتسا امك

 . عوضوملا اذه لوح ىكلاملا هقفلا ةيكيناكيمب صتخني اهبلغأف , ةديدج
 تزكرت دقف .[اهنم هركذ قبس ام] حرطو « ءزجلا اذه لزاون عيمجل ةضيفتسملا ةساردلا دعبو اذل

 نم اسمخو « سماخلا ءزجلا نم ىواتف عبرأ اهيلا فضأ « ىوتف نيعبرأو عبسو نيتئام ىلع هذه انتسارد

 نماثلا ءزجلا

 لزاون ةيبلغأ لكشت اهنوكلو اهيلع لوصحلا انعطتسا ىتلا تامولعملا ةرثكو ةيمهأ يلع ءانبو
 انمزع « اهل ةسركملا ةيدجلا تاساردلا نم ةحاسلا ولو « اهعيمج لقن مل نإ رايعملا يف سابحألا

 كلذو « امهريغو خيراتلاو هقفلا رداصم نم رخآ ردصم يأ ىلع دامتعالا نود يأ « ةلقتسم اهرشن ىلع
 رداصملا نم اريثك تقاف ىتلاو هتيلالقتساو رايعملا تامولعم ءانغ ىلع ليلدتلا اهنم ةريثك بابسأل

 . ةيخيراتلاو ةيرظنلا ةيهقفلا

 ةسارد يف ًالاوط اًماوعأ ىضق يذلاو « نابسألا نييرعتسملا رابك دحأ اخنارجال يد ودنانرف لوقي
 دقل ١ : لوقي رخآ ناكم يفو « « ... اليلق الإ دعب رمثتسي مل , اًئيمث امجنم رايعملا دعي» : رايعملا

 ىلع ءاوضألا يقلت ىتلا . ةمهملا صوصنلاو ةميقلا تامولعملاو ةفيرطلا رابخألا نم ريثك هنم يدل عمجت
 .20) «... هيف ةيعامتجالا ةايحلاو سلدنألا خيرات يف ةفورعم ريغ ىرخأ فشكت وأ ةملظم طاق

 تاساردلا يف يلاحلا غارفلا اعيمج انل حضاولا نم » : اريليكأ هيسوخ ىقوقحلا ذاتسألا لوقي امك
 انصقنت.اهيلع دامتعالا نكمي ىتلا ةعفانلا تاساردلا كلت ادج ةليلق ... سلدنألا يف يمالسإلا هقفلا لوح

 .«نوناقلاب قلعتملا اتخيرات )نم مهملا بناجلا اذه يف ةيدج ثوحبو مجارت

 تام ألا تاسست ل١15 هزي ه4 ١1١" 15١٠-454١-6٠ : ةيلاتلا تاحفصلا رظنت (#)
 لا الم وعلا ادم لأ الخس اخ مخ ا لماء لملاك  لال١ 15801١١5 ىذال ىلع
 لأ ضونا للضستب اا رواسي ا اوم ملا لااا ككل تال تك

 .ة .55٠ 55655١
 084لئالى , 1ةسمسلم 06 لق , " انوه حماويصنعم :ءانونموو هد 1/4تععتم هد انمسمم لع خلكدمم 81 5دطأم " , خلا - : رظنا (4)

 4لاطقلار105 , 1966 , 20003 , مج. 47 - 72 , هس عقمععأقل مم, 47 - 8.
 :رظنا (")

 4610111884 212806 1018201:10, 10511: " 81 0ههعطم !4ةلثلطت ةياتعدلم ءق شل - فهلقلتق " , ةعامسع 2ع الآ 1مم

 1ع نناطسو ةرعطم 1 ةعلمسأاعم , ةكدلمتل , 1990 ,م. 19 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدألا ١ ------- 2-2-2 2 ا نام ا ا ا ا امس ام

 ةيهقفلا نيناوقلا ىلإ قرطتت يتلا هقفلا بتك نم ةاقتسم ةيرظن يه تسيل ةساردلا هذه نأ هيبنتلا بجي
 يف برغملاو سلدنألا ضرأ ىلع العف تثدح دق لزاون ربع ةيعقاو ةيئارقتسا ةسارد يه امنإو «طقف

 نأ نكمي قحب يتلاو « رايعملا يف يسيرشنولا اهيلع قلع وأ اهعمج يتلاو هالعأ امهيلإ راشملا نينرقلا
 .تاساردلا نم عونلا اذه يقشاعل دفني ال زنكو ةيهقف ةعوسوم هربتعن

 يعامتجالا عقاولل ةيقيقح ةردان ةيح ةروص انيطعت يهف « لزاونلا هذهل ىوصقلا ةيمهألا ىفخت الو

 يف صوصنلا هذهل ةيتاذلا ةميقلا ىلإ ةفاضإ « نيمخرؤملا تاحطشو تاغلابم نع اًديعب « يداصتقالاو
 . يمالسإلا هقفلا

 هقفلا لاجم يف طقف سيل ىمظع ةيمهأ ىواتفلا هذه لكشت » : هيرآ ليشار ةيسنرفلا ةبرعتسملا لوقت
 ةيداصتقالا ةايحلا لوح انل اهمدقت يتلا تامولعملا ةرازغ يف اضيأ امنإ , بسحف سلدنإلا يف يمالسإلا
 .2 (نيخرؤملا بتك اًبيرقت اهنم ولخت داكت تامولعملا هذه , هيف ةيعامتجالاو

 : ةيلاتلا عيضاوملا يطغتس انيدل ترفوت يتلا تامولعملا نإ

 . سابحألا رظان ١

 . دجاسملا يف نولماعلا

 : يلاتلا عيضاوملا لمشت هذهو ةيلاتلا « سبحلا سرادم - 5

 . مهتابترمو سرادملا يف نولماعلا : - 5

 . سبحلا سرادم طورش : ب- 5

 .دجاسملا يف نايبصلا ميلعت : ت4

 . ملعلا بتك نئازخ : ث-؛

 . فيلستلا : ج- 5
9 

 111510114 211 852خئاخ , لتعتعتلم ممع [8كةصسغعأ "نصمم 06 آهن , 111 , صدمت 8امانا ةصمشم (51 عام آي111 - 2) , (/)

 عمت ظل: ةلاتلت 8 ةععمامدعب 1984 , م. 100 .
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 يد كاد ادب ناطور 2 دوو دا و دقو اكلم ماا دوال ا ا برغملاو سلدنألا يف سايحألا رظان

 ١- رظانلا فيرعت 80 :

 ىضتقمب اهيف فرصتملا ؛ سابحأ وأ سبح ىلع فارشإلا وأ رظنلا ةحلصمب مايقلا لبقي نم وه

 يلوتمل دبال» : قاوملا لوقي « سبحملا طورشل اًقفوو , دادسلاو باوصلا ةقفاومبو داهتجالاو عرشلا

 ص « سبحملا دصق ةاعارم نم سبحلا يف رظنلا 0"717 .

 :سايحألا رظان تايمسم ١"

 « سابحألا يلاو » همسا درو يرجهلا عبارلا نرقلا ىلإ دوعت سلدنألا ءاهقف دحأل ةدحاو ىوتف يف
 اولا ص

 « برغملاو سلدنألا يف هذه انتساردل ينمزلا راطإلا  نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا يف امأ

 : ةيلاتلا روصلاب هتايمسم تدرو دقف

 2« ١6١ سبحلا يف رظانلا ؛ 3554 « ١57 رظانلا ؛ ٠" سبح ىلع رظان ؛ 57 سابحألا رظان
 سابحأ يف رظانلا ؛ 154 سابحألا ىلع رظانلا ؛ 1417 ء 155 ؛ 177 سابحألا يف رظانلا ؛ 61
 رظان ؛ 715 دجاسم فاقوأ رظان ؛ 7375 دجسملا رظان ؛ 177 سابحألا يف رظان ؛ 177 عماجلا
 « 0*3 , ا سابحألا بحاص ؛ ١78 سبحلا يف رظنلا يلوتم ؛ ١1١ فلسملا رظانلا ؛194 سابحأ
 ؛ ١١؟ا/ ةيرقلا سايحأ ىلع فرشم ؛ ١79 سابحألا ىلع فرشملا 77١ « 48٠ سبح بحاص ؛ 4
 ةيوازلا ىلع مدقملا ؛ ١85 شلب ضبرب ءوضولا راد سابحأ ىلع مدقم ؛ ١65 سبحلا ىلع مدقملا

 . 5500 سبحلا رمأب مئاقلا ؛ 7

 ٠ راظنلا فانصأ :

 دجاسم فاقوأ رظان أ :

 هللا دبع لثس دقف « صاخ رظان اهل « ندملا يف اميس الو دجاسملا ضعب نأ حضاو لكشب ودبي
 ءانبلا نم اهتايرورض يف اهذفنيو اهدئارف ضبقي ٠ رظان رظنل دجاسم نع ١١5" /844ت] يسودبعلا

 -19917) نيتنس ةدمل اهب تعتمت « هاروتكدلا ةداهش يلماحل ةصاخ ةيسارد ةحنم ةرمث نم ءزج وه ثحبلا اذه (4)
 يلا ل ير ياللا يل ةرازول ةمقناو ةيململا توعسلا ةناعلا ةرافألا نس ١5

 برعملا رايعملا لزاون لالخ نم نييداليملا رشع سماخلاو عبارلا نينرقلا يف سلدنألاو برغملل ةيداصتقالاو

 . اريغب سوسيخ ايرام ةروتكدلا ةرادإب ؟نييداليملا رشع سداسلا نرقلا ىلإ
 « ثحبلا ىف ةرشابم اهدعب اهريغو اهب دهشتسملا صوصنلا تاحفص ماقرأ ةباتك يلع -راصتخالل ءاغتبإ انجرد ()

 - توريبب - طابرلا - عباسلا ءزجلا  يسيرشنولل برعملا رايعملا تاحفص ماقرأ طقف -اباس انلق امك  لثمت ىهو
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 تاءاسطعلاو تايلفتلا نم ثورق : سئدنألا 9 0

 يف دجسم ةلغ نم فرصي نأ هتداع تناك « دجاسم فاقوأ رظان ١ ىعدي ناك ىرخأ ىوتف يفو

 . "5060 ص « رخآ دجسم ةرامع

 : دجسم سابحأ رظان ب

 اهثدحمو ةطانرغ مامإ لوقي « نيعم رظان اهنم دحاو لكل « دجاسملا نم ًاريثك نأ انظحال دق

 . ١15١ ص « روكذملا دجسملا سيح يف رظانلاو : [ ١454-١559 /١411تآ رافحلا دمحم اهيتفمو

 ١7 ىتوصلايلا هللا دبع نب دمحم نب حابصم ساف هيقفل ةيمهألا نم ةجرد ىلع لاؤس يف امك وأ
 ءانيو [ يديغلا ] يديعلا جاحلا نب دمحم نب دمحم هللا دبع يبأ سافب مظعألا عماجلا نذؤم لبق نم

 اهنم نييورقلا عماج بيطخو يلوزجلا يلع نب دمحم ذئنيح ساف ةنيدمب ةعامجلا ىضاق نإف كلذ ىلع

 وبأ بلاطلا وهو روكذملا عماجلا سابحأ يف رظانللا انذأ نأ امهرظن ىضتقا « يغدزملا ىيحي نب دمحم

 روكذملا عماجلا سابحأ لام نم ةراجإلا عفد يف يجاهنصلا رقشألا نب دمحأ سابعلا ىبأ نب نسحلا

 . م1145 لوليأ /ها/40 ماع رخآلا عيبر رهش لئاوأ يف كلذو ء ١7٠١-177 ص «روكذملا نذؤملل

 نم مكيلع مالسلاو» هرخآ يف ءاج ثيح . ىسودبعلا هللا دبع اهيتفمو ساف هيقفل لاؤس يف امك وأ
 . 717/5 ص « ىدجوملا لوحكم نب ىيحي روكذملا دجسملا رظان

 لوألا « لوؤسملا وهف « دجسملا رظان ةطلس قوف دجاسملا سابحأ رظان ةطلس نإف ديكأ لكشبو

 سبحملا طورشل اقفو تابترملا هذه ميقي ىذلا وهو « دجسملا يف نيلماعلا تابترم نع سيئرلاو

 . ناصقنلا وأ ةدايزلاب دجسملا ةلغو لماع لك هيدؤي يذلا لمعلاو ةماعلا ةحلصملاو

 : دارفأ رظان - ت

 امو « هب نوقثي نم ىلإ مهسابحأ ىلع رظنلا ليكوت قح دارفألل نإف « رظان دجاسملا سابحأل امكو

 ىلع لاثم الإ  عباسلا ءزجلا نم ىوتف 07 تغلب ىتلاو  ةسارد ريغ نم اهانكرت يتلا براقألا سابحأ

 . كلذ

 يفوت هنأ « "55 ص « جاهتبالا لين نع ًالقن ء 758 ص « فارقلل حابييدلا ميشوت ققحم ويتشلا دمحأ بسح 20000

 رايعملا يف ةدراولا هناك ىدحإ نأ « ةئسلا هذه يف 1 ا ل / ال6٠ ةنس

 ماع نابعش يف ىرخأو م6 --15 /ها/56 رخ ا عيبر نم سماخلا ذ ةخرؤم [ 01 .: ١7

 . ١48 لوألا نوناك يناثلا نيرشت /
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 تو د هع هت اطابد هاد داو كه داع تت ناد كاع خ اتا عت د تاعاح تو نال ء اماخ د كن ع ء اك عاد مدد برغملاو سلدنألا يف سابحألا رسطظان

 كالمأ سيبحت لوح ىلاجرتلا نسح يلع ىبأ [ازات] ىزات ىضاق ىلإ ىسودبعلا هللا دبع ةلاسر يف

 ركذ نم ىلع ةيناث اهسبح هدلو نأ مث « ناطلسلا اهعجرتسا يتلاو « نيكاسملا ىلع قيرع نب نامرتو
 . 2١ ص « هدعب رخآ بيطخل مث , يفوتملا بيطخلل كلذ يف رظنلا لعجو»

 نيب ام ءابولا يف يفوتملا 1-بل نب جرف ديعس وبأ ةطانرغي هتقو يف سلدنألا ءاملع خيش لئس دقو

 ,ربلا عاونأ نم عون ىلع اعضوم سبح نمع -[ ١4806 بآ 484٠/ 1١4-"١ بجر نم رشاعلاو سداسلا
 . 4١ ص« ههجو يف هفرصو هيف رظنلل اناسنإ ماقأو

 : ىناطلسلا رمألا ىسضتقمب رظان - ث

 يف امك « هلمكأب دلب سابحأ وأ ةريبك ةيمهأ تاذ سابحأ هيلإ دنست راظنلا نم عونلا اذه نأ رهاظلا

 .97 ص ؛ ... [هيف ]خايشألاو

 يبأل ء. 8 لوألا نوناك رخاوأ /ةثامنامثو نيثالثو ةعبرأ ماع رفص رخاوأ يف ةخرؤم ىوتف يفو
 -سنوت نيئطوتسملا ءاهقفلا دحأ ١571 ١5174 [  /7"41/ ت] يسودبعلا ىسوم نب زيزعلا دبع مساقلا

 . ١1890 ص « سبحلا يف رظنلا ىلع دلبلا ناطلس همدقو برغملا دلب ضعب يف سبح بحاص ناك لجر نع

 : سبحم رظان - ج

 ساسأ ىلع هنم طرشب امإ « هسفن تقولا يف هسبح يف رظنلا سبحلا كلام ىلوتي نايحألا ضعب يف

 ... دلب سابحأ نع ٠ [ ىناطلسلا رمألا ىضتقمب رظان : رظني ] بل نبال قباسلا لاؤسلا يف ءاج دقل
 لصأ يف كلذ اوطرشو . اهوسّبحم مه روكذملا عماجلاب ءابطخلل اهيف رظنلا دنسأ ةلمج سابحألا نمو
 . 19 ص ( ... سيبحتلا

 لاؤس يف امك « هيلع سّبحملا وأ سبحلاب قلعتت ةلكشم وأ عازن رثإ سبحملا ىلإ سبحلا عوجر وأ
 داعف « رشلا لهأ نم لجر هجرخأ نأ دعب « اعورزم اعضوم ةيرقب دجسم مامإ كرت ثيح « بل نبال

 . 1١ ص هسبحم رظن تحت سبحلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا كاوا ا داو مان 2 درب م د د اطل كا ايد ع هو طع 2 2 2 ندد ند هم حامد

 : ةيرقلا سابحأ ىلع فرشم -ح

 ةطاترغ يف ةعامجلا ىضاق ناك ىذلاو -[14917 / 8517 ت] قاوملل هجوم لاؤس انل فشك دقل
 ةعساو ضرأ ءارك ىضمأ ثيح « هيصانمل راظنلا دحأ لالغتسا  سدقلا ءاضق يلو اهنم هترجه دعبو

 يف « ةيرقلا سابحأ ىلع افرشم »و « سابحألا يف ًارظان هو « « ىضاقلا بئان 0 ناك امدنع كلذو « هنبال
 , 23١ ١ا1/ ص تقولا سفن

 : تايحالص نود رظان خا

 نذأي مل١ هنأ « (همدقم» ةداع تناك ثيح « تايحالص نود هنأ رهظي ١50٠( /8015 ت) ينابقعلا مساق

 . «هريثكو كلذ ليلق يف هتعلاطم دعب الإ سابحألا لاومأ يف فرصتلا يف هل

 صاقتنإلل طوس همدختسي هديسو « ةوقالو هل لوح ال لاؤسلا اذه يف ودبي امك -رومأم هنأ مغرو

 نأ دارأو .هبترم نم ةّيقبب رظانلا اذه سابحألا يف بترم هل نم ضعب بلاط دقف ء نيرخآلا قوقح نم
 اذإ» : اهيف لوقي ثيح « هل اًذاقنإ تناك ينابقعلا مساق ىوتف نكلو «.. كلذ يف هفرصتل رظانلا ةمذ اهمزلي

 .؟94صءداطعأ امو هنم ذخأ ام مرغ همزلي الو , نامض رظانلا ىلع نكي مل هناطلس ةداع هذه تناك

 : فّلسم رظان -د

 1781-١1551[ /8570 1/85 ] يطانرغلا يطسقرسلا دمحم هللا دبع يبأ ةطانرغ يتفمل ىوتف يف

 ةئامثالث نم رثكأ ما 1418-474 /ه 4 57 ةنس هديب نأك ثيح « ©« فلسم رظان ١ كانه ناك هنأ رهظي

 نم مهكفل ىراسألا فيلست يف رصحنت هتمهمو 2 «ناهرو رضحم يف هضبق» دقو )2 بهذلا نم رانيد

 . ١5١ صرسألا

 نابعش ىناث يف يفوتملا 2١١7 قالع نب دمحم هللا دبع وبأ اهبيطخو اهيتفمو ةطانرغب ةعامجلا ىضاق
 ةعجار ةيمستلا هذه نوكت دقو « «ابستحم ١ فلسملا رظانلا اذه ىمسي [ ١1٠5 طابش ١١ /485 ماع

 ةفورعم ىلوألا نوكت داكت امنيبف « ةينايسإلا ةغللا ىلإ اتلقتنا اضيأ فرشمو يضاق يتملك نأ انه ركذلاب ردجي امم )١١(
 هدم] , ل7 : ةيلاتلا غيصلاب كلذو « كلذ نم ضيقنلا ىلع ةيناثلاف ٠ مويلا
 دق اذه ةينابسإلا ةغلل ةينابسالا ةيكلملا ةيميداكألا سوماق نأ املع « 775 /7 « 7 / ١ : قباسلا ردصملا رظني
 .فرشم ةملكل تاقتشم ةعبرأ ركذ

 75١5. 4171191117599 /197 : رظنيا فالع نبا درو برعملا رايعملا نم ةديدع عضاوم يف قفحفإ
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 دار كو د دال تاخد ند ا تال ع رك د حنا دان جب ع جة بلم مد جادو الا طا ك دد برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 وحن بستحملا اذه ديب ناك دقو « ركذي رجأ نود نمو « ىلاعت هللا هجول اباستحإ هلمعب موقي هنوكل
 هيلع اوطرشو « « هتنامأ توبث نمضتت ١ ةاضقلا نم تاميدقت هقحبو « « نيعلا بهذلا نم رانيد

 اهعفد يف قثوتسي نأو . اذك عضوم يف ىراسألل اهنلس نم  اهفرصم يف الإ اهفرصي الأ اهنم , اطرش اهيف

 . 5١8 ص «نامضلاو ناهرلاب

 «سلدنألا سافب ةنئاكلا غبدلا راد ةعاق نمشب  ًالثم هانراق ام اذإ دج ريبك هالعأ روكذملا غلبملا نإ

 نأ دعب «نيعلا بهذلا نم ارانيد نيسمخب تعيب دقو ؛ كلام يبأ ريمألا كالمأ مهأ دحأ لكشت يتلاو

 / 471 ماع نابعش لئاوأ يف كلذو « ملاس يبأ نب دمحم نيدلا رصان ناطلسلا لاملا تيبل اهعجرتسا

 . 5١9 ص « ١575 زومت-_ناريزح

 : ىضاقلا نم ميدقت بجومب رظان ذ

 ينيربغلا دمحأ مساقلا يبأ رئازجلا هيقفل لاؤس يف امك «طقف يضاقلا نم ميدقتب امإ رظانلا اذه نيعي

 . 7؟؟ ص ؛ ... روس سبح ىلع ىضاقلا همدق لجر) نع[ 11170 /ا/ا/؟ ةئس دعب ت]

 نم ميدقت ىلع هعم نيرخآ وأ راظن ضوافت وأ )0 ءاهقفلا نم هيراشتسم عم يضاقلا رواشتب امإو

 [ 5 مقر « رظانلا يف اهرفوت بجاولا تافصلا : رظني ] مهنيب هوضر

 مزتليو حالصلاب هيف دهشي نم يضاقلا مدق سابحألا يف رظنلل حلصي مل نإ ماع لكشب رظانلاو

 رظانلا يف اهرفاوت بجاولا تافصلا -

 جاتحت اهنإو ١ : تافصلا هذه ضعب درو « همع ةنبا سابحأ ىلع رظانك نيرشع نبا نبيعت مسر يف

 اهمع نبا اهحلاصم يف رظنلل اهيلع مدقي نم ىلوأ نإو [ ساف يف ةنئاكلا اهسابحأ يف ] اهيف اهل رظان ىلإ
 54١٠-2498 ص «.. هلهأتسيو كلذ قحتسي ( هنأو ] , هتءافكو هطبضو همزحو هتنامأو هتقثل , روكذملا

 ١١/9 ىناثلا نيرشت 1/81١/ ١ ماع نابعش ١9 يف كلذو

 « بل نب ديعس يبأل هجوملا لاؤسلا يف اهارن امك رظانلا يف اهرفوت بجي ىرخأ تافص كانه

 ىلع يناطلسلا رمألا ىضتقمب » نيرظانلا « ام دلبب مظعألا عماجلاب ] خايشألاو ءابطخلا نأ » كلذو
 قافتا عقوو ٠ كلذ يف ةداعلا ىلع سابحألا يف رظان ميدقت يف ىضاقلا عم اوضوافت ... [ دلبلا اذه سابحأ
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا نا تمد 2 ديد نرد نام د كاعد حطاب اج اع راما دامك دب عاد جدد عمم ع ظن اخو

 كلذ يف رظنلا ىلوتو , ميدقتلا لبقو , هميدقت اوذفنأو , هتلادعو هتقثو هتمامإ اوضر نم ميدقت ىلع عيمجلا
 8 91" ص « ...ارهشأ

 دقف « ةاضقلا لبق نم هقحب ةرداص تناك نإ اميس الو « رظانلا ةنامأ يه طورشلا هذه مهأ لعلو

 هديب ١ ناك « نيعلا بهذلا نم رانيد 5٠١ » هرظن تحت ناك ىذلاو « فلسملا رظانلا نأ اقباس انيأر

 . ١7ال ص# هتنامأ توبث نمضتت ةاضقلا نم تاميدقت

 : سبحلا ىلع فارشإلا طورش

 تافصب رظانلا ميدقت ىلع قافتالا يهو « انيدل ترفوت ىتلا تامولعملا بسح ةثالث طورشلا هذه

 . كلذ يف هيلع ةداهشلاو ميدقتلل رظانلا لوبقو « ميدقتلا اذه ذافنإو « ةئيعم

 امك « هنم ةبترتملا ةقشملا وأ « سبحلا ةرادإ ةبوعصل « ميدقتلا اذه حرتقملا رظانلا ضفري دقو

 هسيبحت ةصاخو « ةزارحو ضبقو ءاطعإ ىلإ ماع لك يف جاتحي هنأل « ماعطلا سيبحت يف ةداع ثدحي

 هيلع دهشي مل لجرل كلذ يف رظنلا دئسأو ١ يطسقرسلل هجوملا لاؤسلا يف امك « فيلستلا هجو ىلع
 ١١١ ص ؛ .... ةقشملا فلكتو رمألا ةبوعصل كلذ لبقي ملف ؛لوبقلاب

 ضفر دقف « ةمللا يقرغتسم لاومأ نم هنأ هنم ًاداقتعإ « حرتقملا رظانلا لبق نم سبحلا ضفري دقو

 دحأ بيطخ ضفر امك « 408 ص ءارمألا دحأ تخأ ؛ ةرحلا سبح ىلع فارشإلا مالسلا دبع نبا

 . 41 ص قيرع نبا سبح ىلع فارشإلا عماوجلا

 : رظاتلا تايجاو 5"

 رظان فوطت» : يسودبعلا هللا دبع ساف يتفم لوقي « ماودلا ىلع سبحلا دقفتي نأ رظانلا ىلع بجي
 ال ,اهيف رظانلا ىلع بجاو وهو , هنم دبال ىرورض ديكأ سابحألا عير ىلع هضابقو هباتكو هدوهشو سبحلا

 الإ سابحألا نم اريثك عاض امو . كلذب الإ اهرماغ الو اهرماع الو اهتالع رادقم نيبتي ال ذإ , هكرت هل لحي

 . ١١" ص ؛« ..داهتجالاو دجلاو دكلاب رظانلا لخأيف , كلذ لامهإب

 ذخأ ام نأف هذخأف « هب مقي ملو ء« سبحلا حلاصم نم ةحلصمب مايقلا ىلع بترم هل لَعَج نم لكو

 لب ىسودبعلا هللا دبع بسح هنع توكسلا سبحلا يف رظانلل زوجي الو « هدر هيلع بجيو «لطاب
 اهبصتعم دي نم اهجارختساو سابحألا لاومأ مضب بولطم [رظانلا] هنأف  هنم هصالختساو هبلط هيلع بجي
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 ل برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 نيثالث ماوعأ ةسمخ نم ًاوحن سابحألا نم ابترم ذخخأي ناك يذلا يسيقلا لاثمأ نم « « قح ريغب اهلخآ وأ

 . 175-1 ص « 0"١41 سيام_ناسين /418 لاوش لئاوأ يف كلذو « رهشلا يف ًارانيد

 : هقفلاب رظانلا ماملإ-

 يف نميهملا هنأل « اعبط ىكلاملا_هقفلاب هماملإو « اًقباس اهانظحال يتلا رظانلا تافص ىلع ةوالع

 ام لح يف نيتفملاو ءاهقفلا رابك ىواتف ىلع ًريبك اذامتعإ دمتعي هناف  كاذنآ برغملاو سلدنألا
 . هرظن ةدم ةليط ةثراطو ةبعص لكاشم نم هيصعتسي

 ريثك يف ةينالع كلذب حرصي مل نإو « نيتفملل رظانلا اهب هجوتي ةلئسألا نم هب سأبال اددع ناف اذل

 ةريبك ةيرق ١ نع [ ١587 - ١585 / 8848-885 ت] روظنم نبال هجوملا لاؤسلا ىفف « نايحألا نم

 «دعب اميف هسفن لاؤسلا رركت دقو « ههجو يذلا وه رظانلا نأ هنم مهفي « 177” ص , 217« ةطسب نصحب
 . ١7١ ص ؛ ... رظانلا لاؤس نموا ةحارص لوقي هيفو « [ ١547 //891/ ت1 قاوملل نكلو

 ام لوح ١77 ص ؛ رظانلا ةثرو مه ةهجوم نأ كشلا لبقي ال ء اضيأ روظنم نبال رخآ لاؤس يفو

 نأ دعب  ةنسلا يف اهنم عبرلا رادقمب تناك يتلاو ٠ سبحلا تالغ نم هبيصن نم رظانلا كلذ هقحتسي
 .رثكأ وأ ةنسلا يثلث سبحلا رظن يف ىضق دقو يفوت

 وه هنأ ةلئسألا صوصن نم مهفي ناك نإو « هتيوه نع امهيف رظانلا فشكي مل نييلاتلا نيلاؤسلا يفو

 « ١1 ص , «2١9 لاتشق دجسم ىلع ةفوقوم نوتيز ةباغ نع قاوملل هجوم لوألا لاؤسلا « امهلطب
 . 184 ص , 2 «شلب ضيرب ءوضولا راد سابحأ ىلع مدقم لجر نع» روظنم نبال ىناثلاو

 يف ةرهاز ةئيدم تناك دقو . شآ يداو نم يقرشلا لامشلا ىلإ مك 48 دعبتو , ةطانرغ ةظفاحم يف مويلا ةطسب عقت (1)
 . 8ظذمخ مويلا يمستو « ةعينم القون تاذ « نايج ةروكل ةعبات السإلا ا

 : 55 ةر « انقيقحتب « يسيردإلل سلذت اك اسم : يف اهنع ةينابسإلاو ةيبرعلا رداصملا : رظنا
 ةل11151 , آنمم (تهسصتسمم 16 ىل-ةصلفلابم . اةمانلتم , هلذعتمد انهلادء عامان إل ةقواهعتممعق ممر لوممتس ةلقالل. (00-

 ععزم 5انرمتمو لع آما همانئوعاماممو © عصانكعمم , 14دللعأل , 1989 ,ن 6

 اهيلإو « اهنم لامشلا ىلإ ابيرقت مك 5٠ ةطسب نع دعبتو « ةطانرغ ةظفاحم ة ةرومغم ةريغص ةيرق مويلا لاتشق )١(
 هققحم بسح « « برغملا دالبب برتغملا ةفحت ١ بحاص ىلاتشقلا يدزألا يبحي نب ميهاربإ نب دمحأ بسني
 هذه ةبسن تدكأ دقو « )١( ص ةينابسالا ةغللاب ةمدقملا : هبسن نعرظني ) 1918 ديردم « اخنارج اال يد ودنانرف
 : رظني 08813011. ىمستو 07 ص هيلإ راشملا ميقلا اهباتك يف هيرآ ليشار ةيسنرفلا ةبرعتسملا
 ةلتلكفا ةلس 0451411 , 156811ة3عبمق 1>ع خطنن 14ةكنوف , 14ةلمألب 1974 , م. 1 : 1[. ختمتع , ظكومتتق 140ةأتتقم . 2.
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 برعملا رايعملا لزاون بسح هذه شلب نكلو ةديدع نكامأ ىلع قبطنتو ةيسلدنألا رداصملا يف ًاريثك درت شلب (16)
 يمستو طسوتملا ضييألا رحبلا لحاس نع مك هو ةقلام نم قرشلا ىلإ مك" دعبت_كانه اهبف ةروكذملا

 دعد الاة1.17 - 144لخعتد

 يع



 تاءايطعلاو تانبلقتلا نيف نورت: :نينلدنألا 22م ةمم مت ماك

 رظان نم مكيلع مالسلاو ١ : يسودبعلا هللا دبعل لاؤس ةياهن يف ةحارص راظنلا دحأ مسا درو دقو

 . ؟ال"” ص ؛ يدجوملا لوحكم نب ىيحي روكذملا دجسملا

 بايرأ لاثمأ نم 2 رظانلا ريغ نيرخآ صاخشأ لبق نم اهجوم لاؤسلا نوكي رخآ نايحأ يفو

 «ا1؟5 نذؤملا وأ « 91 خايشألاو ءايطخلا وأ ء 147 « ١76 « ١١؟ ةمئألا وأ « 171 ةطسبب تابجاولا

 . 187 نيرخآ سانأ وأ « ١؟5 ملعلا ةبلط وأ

 : رظانلا قيرف 4

 نيلماعلا ىمسي ١10٠[ / 854ت] 22 ينابقعلا ديعس نب مساق لضفلا وبأ اهيتفمو ناسملت هيقف
 . 8”7/ ص ؛ رظانلا قيرف »ب رظانلا ةرمإ تحت

 ىوتف انتدافأ دقف نيلالدو ضابقو باتكو دوهش نم - رظانلا ىلع ةوالع  قيرفلا اذه نوكتي

 ادوهشا  ةريبكلا سابحألا يف حجرألا ىلع كلذو  رظانلل نأ [ مقر رظانلا تابجاو : رظنا ] ةقباس

 نع[ ١457 / 849 ) يسودبعلا هللا دبعل اًمضيأ ىرخأ ىوتف ىوتفلا هذه تدكأ دقو «ًاضابقو اًباتكو

 خسنتو , دوهشلاو ضابقلاو رظانلا سلجي نأ ةبساحملا » : لوقي ثيح « سابحألا يف ةبساحملا ةيفيك

 ىنعي] ريصملا يف رظنيو ١ : اضيأ اهيف لوقي مث , « ةبساحملا رخآ ىلإ رظانلا عوجر لوأ نم اهلك ةلاوحلا
 [رظانلا] بلطيو ١ : لوقي اريخأو ٠ « سابحألا دوهش عيمج [ لبق نم] كلذ لبقي الو [ ةبساحملا ةجيتن

 . ١7" ص ؛ ... همرغ همزل ائيش دسفأ نمو هتطخب دحاو لك [ بلاطي ىأ]

 ةداهشلا يف مهتمهم رصحنت الو , 1 ةداهشلل نينيعم اًدوهش سابحألل نأ حضاو لكشب ودبيو

 لمشت امنإو « اهلخدو« اهجارخو [ب ١١ مقر سابحألا ءارك : دعب اميف رظنا ] سابحألا ءارك ىلع

 اهركذ (51 ص « لاسنفورب يفيل قيقحت) ةلصلا يف ريبزلا نبأ ٠ شلب نصحب اهركذ ه ١5 ص ةلمكتلا يف رابألا نبا دع

 : رظني . ةقلام نم قرشلا يلإ اليم ؟ 5 دعبت اهنأ دافأو شلب نصحب ثارم ثالث
 5154011151, 1". قعضاصكمصر مزج. 151-150 : طفتفلا0 10/185 /ءاعم اسطنم, 1909: ؟؟فتلآمالات ]., آه 121اهلمقن و 2.

 286: 801111133, 11.3 77 11111511117, 14.2. لوس ةععستعمب 22.158, 7

 : سلدنألاب ةيرق : نابقع ىلإ ةبسن جاهتبالا لين ئابقعلا دمحم نب دمحم ع نب ديعس نب 0 )150
 . دهتجمملا ةمالعلا ظفاحلا مالسألا يش . للا  ىناسملتلا بيلا تلا [ ةبقع ينبل ةبسن جل

 ماع ةدعقلا يذ يف يفوت . . اريك هيلع يثأو هتلحر يف هركذ دقق « يداصل دا ةالملا ومع ا د
 لا مك , /718 ةنس هتدالو خيرات ركذ | ءوضلا بحت اه 4

 ص « ؟ مقر ةظحالم 1 ةمجرت 4 : -ابيدلا 0 مقر ةظحالم ء 7٠١ : تبث « يولبلا : رظني
 م 7 -اهتبالا لين 0-1 !ءوظلا . يواخسلا ؛ ١5/8 ةمجرت يا

 امك /و ىنطل# ل 1: رايعملا «

 .585 لكلا ل ه6 ةود5٠ع 0 ٠6

 « يكلاملا هقفلا يف ءاسنلا ةداهش هناونعب ةشقانملاب اريج الاقم رظنا (1)
 ةلاقذق 0فللأط0 , الدمق , " 81 اهداطمماط هم امم تتانزعتمو هن ءآ لعيععطم ميقتتلت "هد 11هددعسولع مل معمكعم»

 8مععط ؟اله , 0دمفقم , 1991 , 1 , مم. 473 - 479 .

 اضل



 00000 برغملاو سلدنألا يف سابحالا رظان

 48٠7/ ١14٠١[: ت] ةفرع نبا سنوت ملاع لوقي . هلادبتسا وأ هلزعو رظانلا ةبساحم ىلع ةداهشلا اضيأ

 / ا/49 ت ] مالسلا دبع نبا انخيش ديب [ سبحلا ] هتلعجو ٠ اندلب ريمأ تخأ ةرحلا .. سبح يف تلزنو»

 نيذلا دوهشلا عيمج ةيلوتلاو ةلزعلا يف دهشو . هلبقف ةملس نبأ انخيشل هتلقن مث , هلبقي ملف 4*١ [ ١

 . 5058 ص ( .. ةداهشلل نيبصتنم ذئيح اوناك

 ريغ لجر» ةداهش درب ىتوصلايلا حابصم ىتفأ دقف « الداع نوكي نأ سابحألا دهاش يف طرتشيو

 «زربملا داهشإ سبحلا يف ةداعلا نأ ١ ىأرو « رخخآ لجر سبح ىلع دهش امدنع كلذو « « ةلادعلا يف زربم

 يف يلاولاو يضاقلا ماقم نوموقي لودعلا ١ نأ نم يسيرشنولا هركذ ام لودعلا ماهم نمو ؛ 57/8 ص

 . 187( ضاق الو هيف مامإ ال يذلا ناكملا

 يف وأ دجاسملا يف وأ قاوسألا يف ةفورعملا مهنكامأ لودعلا ءالؤهل نإ » : ١7" نودلخ نبا لوقي
 .«ةاضقلا مامأ مهعم لوثملاو داهشإلل تالماعملا باحصأ مهدهامتيف . اهيف سولجلاب نوصتخي . نيكاكدلا

 نب سنوي ةيطرقب ةعامجلا يضاقل لاؤس ىفف «٠ سلدنألا يف ةميدق يهف سابحألا لالد ةفيظو امأ

 « قيدانفلا ١ ىعدت تالجس سابحألا بحاصل ناك ء ( ه 479 -774) ؟"'9 رافصلا [ نبا] هللا دبع
 « لالدلا سابحألا بحاص عم ناكو « نيلبقتملا ىلع تالابقلا اهيف دقعنت ( قدانف .ج قادنُق حيحصلا)

 مهعالطإ كلذكو « ؛ ةلابقلا دقع دنع هسلاجم يف ١ سبحلا طورش ىلع تالابقلا لهأ عالطإ هتمهمو

 . 451-458 ص نامثأ نم هيلع تسر امعو « اهسفن تالابقلا ىلع

 « ةلالدلا ىلع رصتقي ال لالدلا لمع نأ اهنم فشتسي ١1597( //8917 ت12" قاوملل ىوتف يفو
 ءاركب مهتبلاطم وأ « ءاركلا ةدايز نم فرشملا تارارقب سابحألل نيرتكملا غالبإ اضيأ نمضتي امنإو

 ىلا : رايعملا « يسيرشنولا م0

 , 756 ص « توريب « ثارتلا ءايحإ راد ةعبط « ةمدقملا ء نودلخ نبا )١(
 هتمجرت رداصم عيمج رظنت فردا

 4ةالآآش , 11عجنو آدداعو , آه 50كمقمل !كاعمدصمس دعانا صمصم ىلا اسهل عا نهاللسأم , 051.0 , قول , 1985 ,م
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 ةقلام يبرغ ءاضق يلو عماللا ءوضلا يف « بيطخلا ةمالعلا مامإلا , قاوملاب فرع « يردبعلا فسوي نب دمحم (1١
 تايقش يل قاوعلا يقوت دقو ١ نيدقلا انقل ياو اهتم هةريجخ ميو :٠ ةطانرنب ةعامجبلا ءاسقق ل ا ءانخل

 .رهشأ ةسمخت وحن الإ ةطائرغ طوقس ىلع رم نكي ملو « 17
 101 ةمجرت؛ 770  ؟5"1 : جابيدلا حيشوت ٠ يفارقلا ؛ ١11 ١ 144 «2 "5١ : تبث ٠ يولبلا : رظني
 , 755 ١/7:رايعملا يسيرشنولا 0101 : جاهتبالا لين يتكبنتلا ! 8 ٠ اللا ءوضلا .يواخسلا
 ال يد ودنانرف ةيفاو ةمجرت هل مجرت دقو ؛ ما الب ل م لله لم ل ١5 لل لك / 86 الالف
 : ؛ريغصلا هللا دبع يبال ةطانرغ ءاهقف ةنادإ ١ لوح هتلاقم يف اخنارج
 08مل , تدمستم 0ع ]رطل , "وهلعمم لع 80هطلنا ممع آمه5 قلق ودنعو لع 0ةههلف " , حا - فصل هلافك ,

 201 , 1971 , 22.145 - 176 , خم 8ظةممعأاقل 22. 161-

7” 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورسق : سئئدنألا 2-2-2-2 00222022 م م عم سس سس نس

 بناجلا نم ولخت ام اًبلاغ تارارقلا هذهو « كلذل مهضفر نيح ءالخإلا وأ «٠ سانلا ةيركأ يف لثملا

 يهو « فرشملا هنيع يذلا ءاركلا اوبأ نأ دعب » نيرتكملا جارخإ فرشملا ىلع بعصي اذل « يذيفنتلا

 رصبلا بابرأ فقي نأ ١ ىلع قاوملا رصي « ةلاحلا هذه لثم يفو « سخب ءاركب مهدنع ( سابحألا)

 . ١19 ص (لثملا ءارك يرتكملا ىلع نولعجيو

 ع « سابحألا يف ةداعلا ىلع اهايإ ةداشإلاو . اهيلع ءادنلا دعب »الإ متي ال ةسبحملا ضرألا ءاركو

 يدون نأ دعبف « ةسردم ىلع ةسبحم ضرأ نع ينسانزيلا ميهاربإ ملاس وبأ سافب ءاهقفلا ميعز لئس دقف

 رظانلا هل ىضمأ ١ كلذ دنعو ؛ ًارائيد نيتسب لجر ىلع » اهيف ةديازملا تعقو « ضرألا هذه ىلع

 . 48-17ص « سابحألا يف ةداهشلل نينيعملا نيدهاشلا دحأ رظانلا ءاضمإ ىلع دهشو ...ءاركلا

 : رظانلا نييعت 4

 نأ وأ ةيمهألا تاذ ةريبكلا سابحألا يف ةصاخخو ؛ يناطلس رمأب نايحألا ضعب يف رظانلا نييعت متي

 . اهنم فيلستلاك « كلذب ةحلصم هل ناطسلا

 مساقلا ىبأل «  ىناطلسلا رمألا ىضتقمب رظان : رظني » اًقباس اهيلإ انرشأ يتلا  ىوتفلا يف

 همدقو , برغملا دلب ضعب يف سبح بحاص ناك لجر » نع ١575 / 5"81 يف ةخرؤملاو ىسودبعلا

 ١85 ص «... سبحلا لام نم فلستلا ةدلبلا كلست ءارمأ ةداعو ٠ سبحلا يف رظنلا ىلع دلبلا ناطلس

 ١٠١( مقر رظانلا لزع : كلذك رظني)

 نادف ١ ىلع رظنلا هل ناك ءارمألا دحأ نأ ( 8٠1 / ١1101 ت) ©" ةفرع نبال لاؤس نم رهظيو

 هرومأب  هداعلاك  هلاغشنال امبر اريمأ هنوك مغر سانلا هبهي ملف«ثرحلل ةرطنقلاب ةسردملا ةبلط ىلع سبح

 اوناكو كلذ رثكو , مهاتوم « سبحلا نادق يف » هيف سانلا نفد » دقف .سبحلا اذه رظن نع ةصاخلا

 . "1" 5ص (« هنم ًاريثك روبقلا تقرغتسا ىتح  ثرحلل هنوركي

 ىلوت « اهبيطخو اهملاعو اهمامإو سنوت هيقف « ادلب يسنوتلا ء ًابسن يمغرولا ةفرع نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ (11)
 عبارلا سيمخلا ةليل يفوت ه 1/7/7 ةنس يوتفللو ه 7/77 ةنس هتباطخل مدقو ءه 176٠ ةنس مظعألا عماجلا ةمامإ
 .ه م1٠" ةنس ةرخآلا يدامج نم نيرشعلاو

 : جابيدلا ء نوحرف نبا ؛ 1/ال ةمجرت 701-106 : ابيدلا حيشوت « يفارقلا ؛ "17/4 : تايفولا ذفنق نبا : رظني

 مجعم ؛ ةلاحك ؛ :١71-3 عماللا ءوضلا « يواخسلا ؛ 717-4 : حاهتبالا لي « يتكبنتلا نر فخ

 1 /؟ : ةيمالسإلا ٌلَراعملا ةرئاد ١/ : نيفلوملا
 هلع 5 11 , م . 347 , هه 1, 2, 470 : 1 . 8110115011910 , آه 8هنطعأع هءاعماملع ةمانع امم 11هلالعم 1366 هع

 عادعم هله قلد لدن ع, 816هعاع . ومو , 1940 . 5.7 . ةصلنععق .

 نضنإا



 يمل برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 ةلغ نم اًبترم هل لعجي ثيح « ةئيعم طورشب نوكي ام ةداعو « رظانلا نييعت تايحالص ىضاقللو

 (11"/ه / لال" دعب ت )"7 ينيربغلا مساقلا يبآ هيقفلل هجوملا لاؤسلا ىلإ اًقباس انرشأ دقف « سبحلا

 همدق ىذلا دهشأو , روسلا سبح ىلع يضاقلا ةمدق » نمع (ىضاقلا نم ميدقت بجومب رظان ذا" : رظني

 ةلغ نم اًبترم كلذ ىلع هل لعجو ةلماعلا ةداهشلاب الإ اًجرخ الو ًالخد روسلا نم اًئيش ىلوتي ال هنأ ىلع

 . ؟؟؟ ص « ... روكذملا روسلا

 - [1758 /1/44 ت] "© مالسلا دبع نبا لوقي امك .هلزع حصي ال١ ىضاقلا همدقي ىذلا رظانلاو

 يضاق لوقي امك  دوعي كلذ لعلو . 774 ص « فاقوألل هريغ ذئنيح مدقيف ٠ يضاقلا مامأ بجوم الإ
 فلاخ اميف الإ صقنتالو بقعتت الو اهل ضرعتي ال ةاضقلا ماكحأ نإ :  يسانزيلا ميهاربإ سافب ةعامجلا

 . 587 ص « يلجلا سايقلا وأ صنلا وأ عامجإلا

 لعجي نأ نيقثوملا ةفاك دنع هيلع صوصنملا نإ » : هالعأ روكذملا ينسانزيلا لوقي رخآ ناكم يفو

 رهش لك خالسنإ دنع كلذ نوضبقي ؛ اذكو اذك اهعمج ىلع هب نيعتسي نملو , اذك هردق اًقزر رظانلل يضاقلا
 . 7307/7” صا...

 اهتمئأ موقي اهسابحأ فعضلو « فايرألاو ىرقلا يف اميسالو ةريغصلا دجاسملا نأ يهيدبلا نمو

 هسابحأب موقيو دجسمب مؤي ناك نمع» يسودبعلا هللا دبع لثس دقف « هسفن تقولا يف اهسابحأ ىلع رظنلاب
 ةراجالا هل ضرفت نأ ١ بلاط ركذي ببس نودو ةليوطلا ةدملا هذه دعبو مامإلا اذه نكلو « نينس سمخ

 . ؟!/5 ص ؛ ... لبقتسملا يف هل ضرفيو ةيضاملا ةدملا يف هلعف ىلع

 دجسم سيح » نع[ ١557 //854 ت] يسودبعلا هللا دبعل رخآ لاؤس يف احضاو ببسلا دجنو

 هلاوحأ دقفتيو هب موقيل رظان ميدقت ديرأو . رظنلا نع مامإلا زجعو , هيلع ناكام ىلع هعير داز همامإ رظنل

 ١١”7-7١١. ص6٠ سبحلا دئاف نم بترم ىلع

 دري ةردان نايحأ يفو . فقاولا لبق نم رظانلا نييعت ىلإ [ت 1 مقر دارفأ رظان] يف انفرطت دقل

 ىلع ناسنإل رظنلا لوخ فقاولا نأ لوهجم هيقفل لاؤس ىفف « رظانلا حلاصل ةقلطم طورشب هنييعت

 . 1775-7517 ص «ءاش نم ىلإ هدانسإ هيلإ هدنسأ نملو . ءاشي ام ىلإ هدئسي نأ هل لعجو ١ هسابحأ

 ةئاملا يف ءاملعلا نم فرع نميف ةياردلا ناونع فلؤم نبا « ينيربغلا دمحأ نب دمحأ نب دمحأ مساقلا وبأ وه (1)
 مالعا بحاص « بيطخلا يتفملا سردملا رواشملا ةمالعلا مام | خيشلاب : ناولع نبا هفصو « ةياجيب ةعباسلا
 مه ا/ا/؟ دعب هتافو ركذ رئازجلا
 . ١7 : رئازجلا مالعأ «. ضهيون لداع ؛ 45 ت 74 : جاييدلا حيشوت ء يفارقلا : رظني

 . ةقرع نبا خيشو سنوت يضاق وه مالسلا دبع نبأ 020
 0هل11 , م. 246 : ©هل 511,م.346. :  رظني
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 تاءالععلاو تابلقتلا نمنورق : سئلدنألا تك تم ند اما 2 تو اقاو كاما هاء ع2 كاحاع ح ناوأ# قع ان نق دل داتا ءاذ عع

 هتصح سيبحت نيفرطلا دحأ دارأ اذإ هنأ . براقألا نيب اميس ال « ةكرتشملا كالمألا يف ودبيو

 «هسبح ىلع رظان نييعت ىلع هنذإو كيرشلا رخآلا فرطلا ةقفاوم لوصح ىلإ ىعسي «لكاشملل اًبنجتو
 ةريمع نبا قفاوو» : ىليام ةدوعسمو ةريمع نبال ةدئاعلاو « ريشب نبا نانج» ةلزان موسر دحأ يف ءاج دقف

 ىدامج نماث يف امهفرعو ءزاوجو عوطو ةحص يف امهيلع دهش . هيف هل ةجح ال نأ دهشأو ميدقتلا ىلع
 . 448 ص ١178١ زومت ا" )١ «ةئامعبسو نينامثو ةئالث ماع ىلوالا

 دحأ_ديدحلا باب جراح ةنئاكلاو « « ريشب نبا نانجب ١ ةفورعملاو هالعأ اهيلإ راشملا  ةلزانلا يف

 « سنوت يف ةبئاغلا همع تنب ةدوعسم نع بئانلا ؛ نيرشع نباو ةريمع نبا نيب - ساف ةنئيدم باوبأ
 دحأ ماع نابعش / رشع عسات يف نيرشع نبا تحت راص ةدوعسمل يذلا فصنلا نأو .امهنيب اًفاصنإ
 ىلع ةريمع نبأ ةقفاومو يضاقلا لبق نم ميدقت بجومب « ١117/9 يناثلا نيرشت ٠٠" / ةئامعبسو نينامثو

 : ةرشابم هل يضاقلا ميدقت هيليو رظانلا اذه نييعت مسرل رصتخم ىلي اميفو . ميدقتلا اذه

 ىلع مدقي نأل لهأ هنأب نودهشيو . ةمات ةفرعم همساو هنيعب نيرشع نبا ... نذؤملا ةدوهش فرعي »
 عيمج يف اهل رظنيل , سنوت ةنيدمب نآلا ةنطاقلا ... ركب يبأ نب يلع نسحلا يبأ خيشلا همع ةنبا ةدوعسم

 نأو ءاهيف اهل رظني رظان ىلإ جاتحت اهنأو . ةعئاض ساف ةنيدمب اهلوصأ نوكل [؟) اهنوئش ةفاكو اهرومأ
 هنأو . هتئافكو هطبضو همزحو هتنامأو هتقثل , روكذملا اهمع نبا اهحلاصم يف رظنلل اهيلع مدقي نم ىلوأ

 نينامثو دحأ ماع نابعش نم رشع عسات يف مهنم اهلئاسل مهتداهش كلذب اوديقو ... هلهأتسيو كلذ قحتسي

 : يضاقلا ميدقت يلي اميفو « « ... [ دوهشلا نم ةعست ءامسأ دروأ مث ] ... ةئامعبسو

 روكذملا نيرشع نب نسحلا ابأ نذؤملا 7*2 ىبروألا دمحم نب هللا دبع سافب ةعامجلا يضاق مدق »

 ةفاكو , ساف ةئيدم نم نآلا ةبئاغلا ؛ هالعأ هعم ةروكزملا ةدوعسم همع ةنئبأ رومأ عيمج يف رظنلا ىلع هالعأ

 هئاضقو همكح دعقمو ةروكذملا ةنيدملا نم هرظن سلجم يف كلذو ... اماع اًقلطم امات اميدقت [؟] اهئوئش

 - 484 ص « ...ةئامعبسو نينامثو دحأ ماع نابعش نم رشع عسات يف زاوجو عوطو ةحص لاحب وهو ... اهب

. 

 نبا هللا دبع دمحم أ لمكألا دسألا ىتف | ليلجلا هيقفلا خيشلا ١ ب هتعنو « مضاوم ةدع ىف يرشنولا هركذ )١0(

 يل اني هل درر دلو 4 يرتألا دم هللا انا ملأ ملا لا | ينسألا 5 ( هيقفلا خيشلا

 ا نب ا دج نياق زارق ىلع كفاك هما ووو امك, ةتانعبسو نيو هنت اع نم ةجح يذ ةصنن

 كلملا دبع نب دمح نب دمحم دعب سافب ةعامجلا ءاضق يلو هنأ ودبيو اها 6 ماع رخآلا بر رهش لئاوأ

؟ذخك ١1م / 20787 ةنس يفوت . يضاقلا هيقفلا يبوروألا نب دمحم ه ل مجرت يضاقلا نبا يلاتشفلا
 , ١

 . يبروألا دمحم وبا حيحصلاو ءدوصقملا وه هنأ رألاو

 / 1 : راهعملا « يسيرشنولا ؟178/7 : «رونلا وبأ يدمحألا دمحم قيفحت : لاجحلا ةرد « يضاقلا نبأ رظنا

 .ا١ةال عنو ودلال
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 ل اا ا ا ا ا برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 : هلادبتسا وأ رظانلا لزع_ ٠

 حصي ال يضاقلا همدقي يذلا رظانلا نأ ىلع [4 مقر رظانلا نييعت : رظني] ىواتفلا تعمجا دقل

 : نيمسق ىلإ ىواتفلا تمسقنا دقف كلذ ادعامو ,"* 9 ص ىضاقلا مامأ بجومب الإ «هلزع

 هلزع هل ١ . «الهأ هآر نم هيلع مدقو اسبح سبح نمع  خويشلا ضعب هب ىتفأ ام : اهنم لوألا

 : 501 ص [ 4 مقر رظانلا قيرف : رظني ] ةرحلا سبح يف ثدح امك « « هلادبتساو

 نم لزع سبحملل سيل نأ [ 89٠١ / ١0 ت1 بل نبا لوقي امك_ءاهقفلا دنع مكحلاو » : ىناثلاو

 هريصفت نم هلزعو هريخأت بجوي ام تبثي ىتح ؛ مهل هرظنب مهيلع سبحملا قح قلعتل سبحلا يف رظنلل همدق

 رظنلل اناسنإ ماقأو ربلا عاونأ نم عون ىلع اعضوم سبح١ نمع لثس امدنع كلذو « « هعييضتو هطيرفت وأ
 . 4١ ص« هريغب هلادبتساو مدقملا لزع دارأ ةدمب كلذ دعب مث . ههجو يف هفرصو هيف

 هعماجب ءابطخلل يئاطلسلا رمألا ىضتقمب اهيف رظنلا دنسأ دلب سايحأ ١ نع بل نبال رخآ لاؤس يفو

 ىلع سابحألا يف رظان ميدقت يف يضاقلا عم اوضوافت نيرظانلا خايشألاو ءاطخلا نأ مث ... خايشألاو مظعألا

 يف رظنلا يلوتو ميدقتلا اوذفناو ٠ هتلادعو هتقثو هتمامإ اوضر نم ىلع عيمجلا قافتا عقوو ٠ كلذ يف ةداعلا

 نيدبتسم رخآ اصخش هنم اًضوع اومدقو مدقملا اولزع نيروكذملا نيمدقملا ضعبو يضاقلا نكلو ... كلذ

 . ؟...ميدقتلا اذه ىلع الو لزعلا اذه ىلع نيرظانلا رئاس قفاوي ملو , كلذب

 : هلوقب "27 بل نيا كلذ ىلع باجأف

 وأ هلزع ىلع مهقافتاب الإ هميدقت ىلع [؟] نوروكذملا نورظانلا قفتا نم لزع مكح ذفنيال هنإ
 : 57-1 صحا. . : بجي نم دنع لزعلا بجوم توبث

 امب يفوي نأ ماع لكشبو يهيدبلا نم اذل ١ ةمراص طورش بجومب مدقياًقباس انظحال امك رظانلا

 ريغ لامهإلا وأ تالغلاو ةيركألا ضعب صالختسا مدعب قلعتت ؛ ةرهاق ةليلق تالاح ادعام « هب طينأ

 . دمعتملا

 املا ؛ اهيف ءادألاو ءارقلا ةمتاخ « سلدنألا ءاملع خيش « يطانرغلا بل نب جرف نب ىلع نب جرف ديعس وبأ وه )١7(
 4 نم بجر نم رشاعلاو سداسلا نيب ام هتاقو « يش يداولا يولبلا 0 وحلا ىبرقملا ظفاحلا

 . ءابولا نم ١1186 زومت ؟" 648
 ركذ اهيفو ؛ " ةظحالم ١١١ ةمجرت ١11 : جابيدلا حيشوت « يفارقلا ؛ ٠ 71١-7١1 8" : تبث « يولبلا : رظني
 ؛49١1؟-79١1 / ؟ : ( رونلا وبأ يدمح دمحم قيقحت ) جابيدلا ؛ نوحرف نبا ؛ ١78٠ / 1/85 ةنس هتافو
 /0 ؛ ١/ ١ : رايعملا « ءنولا ؛ ١566 / : : نودنظلا فش « ةفيلخ ىجاح ؛ 81١" /6 : العألا ؛يلكرزلا

 يسير 2
 . 5175 2 ول اة ل لل ل ولا الا لالا لوا علل / 5 ,االالاب /الو
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا تادأح انا 2 تيا اوم اح نو د هدانا كانا تاسع نعاس ع د حا جداد عدت

 9/51) [ديفحلا] قوزرم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ ناسملت هيقف ىوتف ىف ءاج دقف

 يتلا عابرلاو نويدلا نم رظانلا اذه هصلختسا ام : يلي ام ببسلا ركذ نودو“ "0144-5
 : ٠/8 ص « ... راظنلا نم هقبس نم اهصالختسا لمها

 نب دمحم هللا دبع ىبأ نيرخأتملا ساف يتفم دحأل رخآ لاؤس ىف احضاو ببسلا اذه دجن نكلو
 اوصلختسي مل هلبق راظنلا دجي رظانلا نع 347 ١[ 501 / 615 ت ] لالمآ نباب ريهشلا ىنويدملا يلع
 1٠١-711١. ص « .. ماصخلا ىف نيدلم وأ تاهج باحصأ يديأب تكرت لب ٠ تالغلاو ةيركألا ضعب

 اهنأل هزجعل امناو رظانلا ريصقت ىلإ دئاعب سيل ةيركألاو تالغلا هذه دادرتسا مدع يف ببسلا نذإ

 . ءالؤه ةهباجمل ةيليفنتلا ةوقلا كلمي ال وهو « «ماصخلا يف نيدلم وا ٠ تاهج باحصأ يديأب»

 دجاسملا ىلع ةسّبحملا فاقوألا يف رظانلا نع لئسو » : لوقي ثيح !! ًارظن هنم نسحأ دجوي مل هنأ هسفن

 نإو ٠ اًطيرفت رثكأو , هنم ًارظن ىندأ نم الإ دجوي ملو هطيرفت رهظو . سبحملا قح فوي مل نإ اهريغو
 /7 ص«... اذه نم رثكأ سبحلا داسف ىلإ ىدأ , ةلمجلا يف رظانلا نع ىنغتسا

 دوعي كلذ لعلو « ريناندب اهجارخ ىلع سابحألا طش ببسب « ةردان نايحأ يف رظانلا بساحي دقو

 فرتعاو . سبحلا عبر ناكس دنع ةيقاب لزت مل اهنأو ١ ريناندلا هذه دعب ضبقي مل هنأ ىلإ - ىعيبط وهو

 )475-1401١/ ١471١ [فيفكلا] قوزرم نب دمحم هللا دبع وبأ : مهنم ءاملعلاب تقرع ةقيرع ةرسأ نم وه (10)
 011211111 تل يول هركذ ول زيت يقتل نرمي( قوز عازب تعم للا يق ربأرو 06

 نمرشع عبار ىف يفوتو « ١4 لوألا نوناك 4 /17 ماع لوألا عيبر نم رشع عبارلا ىف دلو . ةريثك عضاوم ىف

 لجلب فرعي : يسيجعلا يناسملتلا قوزرم نب دمحم هللأ دبع وبأو 1805 يئاثلا نوناك ٠ /847 اع نابع

 وه 14١/ ١9/4 ٠ ةنس ةرهاقلا يف يفوتو « 1؟١١151١1-1١1 هالا١-ا!/١٠ ةنس ناسملت يف دلو «بيطخلا وا

 سوسيخ ايرام ةينابسالا ىلإ هتمجرتو هتقفح يذلاو  نسحلا يبأ انالوم رثآم يف نسحلا يحصلا لئسملا بحاص

 : رظني ١917/1 ةنس يف يبرعلا ينابس ادهعملا هرشنو « اريغب

 1طم ةادتماتو , 11 81سعصهل : طععطمم 8[ةحوعوطاعو لع 4انانل ** ؟كدعمم , 5تلاهد لع 1م 8عدتطسع»اصعق , فانتم ,

 اعهلسععتمم , ةصمامعأوو ءزذضسلتععم ةصماملمو ممع دصقتتم ز . لثعدعتو , آصفاتانام 18ةذكموصم - قعقطع لع © دادس , دسم

.1077 

 08-05 « ١1-17" ص رظنت قوزرم لآ ةمجرت رداصم نع « 144١ ةئس رئازجلا يف دعب اميف يبرعلا صنلا عبطو
 8 | صنلا ىف

 نيرخأتملا يتفم نم لالمأ نبأ هيقفلا ناك دقو ١ لوقي ىرخأ ىوتف ذو 224114186 سيام " / 818 لاوش عبار
 ةنيدمب يفوت « لالمآ نباب فورعملا « هللا دبع وبأ ٠ هيقفلا ينوي |ادمحم ١ وه يضاقلا نبا بسح .«سافب

 . 8865«2 ةنس ةسورحملا ساف

 ا/ / : رايعملا ء يسيرشنولا ؛ /3 : (رونلا وبأ يدمحألا دمحم قيقحت : لاجحلا ةرد « يضاقلا نبا : رظنا

 78م ل أ
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 وختم ما ع انو ال امل وص اممم برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 نأ وه « انه رظانلا اذه هبكترا ىذلاو « 17١ ص « ... مهتمذ يف ريناندلا ءاقبب عبرلا ضعب اونكس لاجر

 . اهي نينويدملا فارتعا مغر تاكسمتسم الو قئاثو ريغ نم ىأ ؛ «فرتعم اهب دجوي مل ١ نويدلا هذه

 هجوملا لاؤسلا ىفف « ةبساحملا هسفنب وه بلطي انايحأ « هلمع ةيدأت ىلع هصرحو رظانلا ةنامألو

 لجرلا نأ مث مث ١ روسلا سبح ىلع يضاقلا همدق لجر نع ( 110/6 /171/7 دعب ت ) ىنيربغلا مساقلا يبأل

 ةداهش ريغب هرثكأ هلخد دجوف دوهشلا ةرضحب بسوحف , هجرخو هلخد ةبساحم ىلع ةراقلا بلط روكذملا

 . ١7١" ص « ةلماع ةداهشب هجرخو

 قدصي) الأ ديفي لوألا ؛ سابحألا دئاف نم هقفنا اميف رظانلا نع ءاهقفلل نيفلتخم نييأر انظحال دقو

 « هيعدي اميف قدصم ٠ هنأ ديفي يناثلاو اهب مدقتي يتلا تاتابثالاب طونم هقيدصت يأ « هتابثا فلكيو هيف

 : يليام '' ” يسودبعلا هللا دبع اهيتفمو ساف هيقف لوقي لوألا يأرلا نع

 ىلع داهشإ ريغ نم هتلغ نم هيلإ ناجاتحي امم اًئيش نانجلاو دجسملا يف قفني يذلا رظانلا نإ »

 هدي تحت نانجلا نوكي نأك هقدص ىلع لدي ام كلانه نوكي نأ الإ , هتابثإ فلكيو هيف قدصي ال ...كلذ

 .85-4865 ص «...كلذ ىلع فلحيو قدصي ذئنيحف ىعدا امو اهيف قفنأ ام هبشي لمعو ةمدخ هيف رهظتو

 سابحألا رظان نع » ناسملت نم لئس امدنع ''''ىسودبعلا ىسومل ىرخأ ىوتف ىوتفلا هذه دكؤتو
 . « مهتابترم تابترملا لهأل عفد وأ سابحألا يف قفنأ هنأ ىعدا اذإ

 « كلذ يف داهشإلا ىلع ىرج دق سانلا فرع نأل . داهشالاب الإ هلوق لبقي الو نمضي هنأب ١ : باجأف
 ص 73٠١.

 . دمحم وبأ يناسملتلا يس ودبعلاب فورعمل رعملا يلععم نب ىس يسوم نب دمحم نب هللا دبع وه 2(

 ةنس ةدعقلا يذ يف تامو سافب اينفلا يلو ها ررهشم اًحلاص اعراب امل ناك : تايعألا نايعأ يف يف يطويسلا لاق
 نييورقلا م ل 105

 اهتبالا ليف ينجي 0٠< مق: اللا ءوضلا يواخسلا ؛ 9/تا45 : جاييدلا يفارقلا : رظني

 ١ يل ار و ا لل را : راي « يسيرنولا ؛ ٠61

 1 ا 0 0

 لوقي . ؛ يسودبعلا ىسوم نارمع يب بأ يتفمل يتفملا ليلجلا ةودقلا ملاعلا سردملا هيقفلا ديسلا ب يسيرشنولا هفصو 022
 برغملا خويش خيش مامإلا ظفاحلا م اعلا هيقفلا انخويش خيش ١1554( : ١ / 897ت) يروقلأ هللا دبع وبأ هنع
 نبا ةلاسر راع هم دق رخخآو ؛رانس ةرشع يف ةنودملا "ديت ذأ ركذو «  يسودبلا ىموم يديس طا

 [ 1 1١لا/ / 7/4 ت ] بابقلا دمحأ هيقفلل رصاعم وه «ديز
 قع خم /ا رايعملا ؛ يسيرشنولا ؛ ١٠737تا714 : 0 وت 0

 0 ١ ورم ل اا 0

 نيل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلادنألا 232101 119900000

 هل لجر » نع [ىطسقرسلا امبر ] لوهجم هيقف لثس امدنع :ةلأسملا هذه هحضرتف « يناثلا يأرلا امأ
 اميف رظنلل الجر كلذل مدقو ... نيملسملا ةسارحل عئالطلل نيثلثلا اهنم نيع ٠ شلبب نوتيز ' '' ةرصعم
 سبحلا اذهلو ٠ هذي ىلع رجح الو هرصق ريغ نم هتايح ةدم ... ءاطعإلاو لخألا نم ركذ ام عيمج يف فرصتي
 . ١4٠ ص « ... ًافلاس اًماع رشع ةعبرأ وحن هديب

 قدصم وهو .جرخ امو سبحلا دئاف نم هديب لخدام ىلع ةئيبلا ةماقإ رظانلا انه ىلع سيل : باجأف
 . ١5١ ص « هبذك ىلع ليلد مقي ملام كلذ نم هيعدب اميف

 لوهجملا هيقفلا اذه سفنل رخآ لاؤس يف امهدجن مل طرشلا اذهو ةقلطملا تايحالصلا هذه امنيب
 نوتيز ةرصعم نم اًظح سّبح شلب نم لجر نع » لئس دقف « ةقباسلا نع تفلتخا هتباجإ نإف اذل « هالعأ
 هيلع مدقو , شلب راوسأ يف تيبيو ليللاب سرحي نم ىلع ةنمدو ؛ شلب ىلع ىراصنلا موجه دصري نم ىلع
 فرصي رخآ اكلم هب يرتشي نأ مسرب هدئاوفو كلذ ةلغب بلوط مث ... مارعا ةرشع نم وحن هديب اهلو ... الجر
 ركذ ام ىلع فوصرملا رظانلا ناك اذإ هنإ) : باجأف « ... عنتماو كلذ نم ىبأف ... روكذملا هجولا يف هدئاف

 نم يضاقلا مدق رظنلل حلصي مل نإو ؛ فلح هماهتإ عقو نإو ؛ جرخ أو هديب لخد ام رهظي نأ بجوو بسوح
 . ١540 ص « فيظولا مزتليو حالصلاب هيف دهشي

 ١١ رظانلا بتار_ :

 ركذ نود « رظانلا بتار نع يضرع لكشب ثدحتت ىتلا صوصنلاو ىواتفلا ضعب اًقباس انركذ دقل
 ت)'""' روظنم نبال نيلاؤس لالخ نم « هرادقم ١5417 / 4-8848  )5نم عبرلا وه هبترم نأ انملع

 سابحألا دئاوف .

 » ناطلسلا رمأب ريخلاو ربلا لامعأ نم ءايشأ ىلع ةسبحم ةيرق ىلع ًارظان ناك لجر نع لئس دقف ,
 رظنلا ىلع هب نيعتسيو دئاوفلا نم عبرلا ةيرقلا ىلع رظانلا لخأي نأ سيبحتلا لصأ يف وهو ٠ فرصيو

 ص ؛« ... هفرصم يف عابرألا ةثالثلا ١77 .

 . ةمدختسم الو ةفورعم ريغ مويلا اهنا مغر ةينابسإلا ةغللا ىلإ ةرصعم ةملك اضيأ تلقتنا (”1)
 لجألا يضاقلا نبا دمحم ريبكلا يضاقلا نبا دمحم ورمع وبا مامإلا بيطخلا ةعامجلا يضاق ١ : هنع يولبلا لوقي ("1)

 هظعاومو هتبطخخت تعمسو « هئاعدب تكربتو « هلزنمب هتيقل . . . ىسيقلا روظنم نب هللا ديبع نب دمحم برعلا يبأ
 ةنس ةطانرغب ةعامجلا يضاق ناك هنأ ودبيو . «ةريبلأ جراخن نفدو ه 884 وأ 4 ةنس هتافو . . . مظعألا دجسملاب
 اه

 ٠ يسيرشنولا 1 جاهتبالا لين 2 يتكبنتلا ؛؟"-١3 أ مقر ةظحالم ١ مه: تبل ٠ يولبلا : رلظني

 . 18”: 1552 فس "١1 1211551١155 ١05 كك3 /ا/ :رايعملا
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 2 حمود د داماك داب مدع ناحاج د حد ها كانا هلت حاد حانت وت 6 2م نالت امد كه عناق تان د برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 اهدئاف عبر نيعو «٠ لاتشق نصح حلاصم ىلع تسبح . ةطسبب ةريبك ةيرق ١ نع يناثلا لاؤسلاو

 2 ...رظانلل عبارلاو ٠ [اذك] ثلاثلا عبرلا نيعو ٠ ملعلا ةبلط ءافعضل ىناثلا عبرلاو ٠ ةطسبب ناسرفلا ءافعسل

 ١7١7١ ص

 سابحأ ىلع رظنلا ىلوتي ناك ةمئألا ضعب نأ ىلإ [ ؟مقر رظانلا نبيعت : رظني ] اًقباس انحملأ دقل

 . ةليوط ددمل نايحألا ضعب يفو « بترم يأ نود مامإك يساسألا هلمع ىلإ ةفاضإ هدجسم

 نم اهنع باجأ « لثملا ةرجأو رظانلا بترم ىلإ قرطتت « ةيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع ةلزان يفو
 1755/4117 1/553 [ديفحلا] قوزرم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم لاحرلا هيقفلا :ناسملت ءاهقف»

 1١40٠ /865] ينابقعلا ديعس نب مساق ملاعلا هيقفلا خيشلاو 1" 71/8-87 ص ةلوطم ىوتف يف 9 ١[

 / ةثامنامثو نيثالثو ةتس ماع نم بجر رخاوأ يف ةخرؤم هاوتف نأ ثيح  ناسملتب ةعامجلا ىضاق نبا

 نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ رسفملا مامإلا اريخأو 786 "87 ص ء "1١4 رازآ 56-4

 طاقنلا ىلع ءوضلا تقلأ « 784-1785 صء[١44١ / 845 ت] (غاز) "7 وغاز نب نمحرلادبع
 :ةيلاتلا

 لام تاوذ لوصأو تالغ نم هيلع لخدي مل ام سبحلل هصالختسا ىلع ةرجأ سبحلا يف رظانلل له 2 ١

 يف روكذملا رظانلا يقلو , هدي يف يه نم دي نم اهكاكف رسع ىتح . راظنلا نم هلبق نم اهلمهأ , ريثك

 . "380 ص ؛ ؟ ًاريثك ءانع اهصالختسا

 قحتسي معن امئيب ,« 778 ص «؛ هل نيع ىذلا هبترم الإ - ديفحلا قوزرم نبا بسح  قحتسي ال١ وهف
 لاملا صالختسا يف لثملا ةرجأ رظنلا يلوتمل ١ : لوقي ىذلاو  ينابقعلا بسح كلذ ىلع لثملا ةرجأ

 رجألا اضيأ هلو » :لوقي مث ١ ؟... هتيارج نم ئش نع اذه هلمع بسحي الو , راظنلا هلبق نم هلمهأ ىذلا

 وغاز نبا دنع كلذكو , 87 ص « اهصالختساو قوقحلا جارختسا يف ةبلاطملاو قحلا زازعإ يف ىورخألا

 هداهتجاو هبصن بسحب كلذو . لوصأو تالغ نم هصلختتسا اميف لثملا ةرجأ رظانللف ١ : لوقي ثيح « اًضيأ

 . "80 ص ؛ ... ةقشملاو بعتلا نم روكذملا رظانلل لصح دقو اميس ال ...

 « وغاز نباب ريهشلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ : وغاز نبأ ١ : (171؟تا"١3 ص ) يفارقلل حابيدلا حيشوت يف 0
 يداصلقلا ةلحر يف » : (8 مقر ةظحالم٠ يويتشلا دمحا هققحم ركذو 2 « سابعلا ربأ لضأتلا حلاصلا خيا

 1 / )١ ىلوألا * نيتمجرت ركذ ( رونلا وبا دمحم قيقحت) لاجحلا ةرد يف يضاقلا نبا 1 1١

 نبذدمحم 7: 68 / 11 اقر 111 لول هيقفلا يناسملتلا وغاز نب هللا دبع نب دمحا ١ :( 47 ت
 ١1440-5". /(2 854 ةئس زاجحلا نم همدقم رثإ نأسملتب يفوت « هللا دبع وبأ « هيقفلا «٠ يئاسملتلا وغاز نب دمحأ
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنالا اناكد ا ل انو نول ف 6 د 20د بك نب كلن عد مانا ا هج كا دع

 هل نوكت ثيح 2 هنأل . لثملا ةرجأ هسفنل نيعي نأ_ديفحلا قوزرم نبا بسح رظانلل نكمي ال ١

 ىلوتي الو , ةعامجلا يضاق وأ ؛ هبئان وأ مظعألا مامإلا اهريدقت يف رظنيو اهنم هنكمي يذلاف لثملا ةرجأ

 . 71/8 ص « ... يصولاو ليكولاك هنأل , هسفنب رظانلا كلذ

 وأ ٠ بترم نم هقحتسي ام بلط ىلإ نيياحألا ضعي يف  ىعسي رظانلا نأ ًاقباس انظحال دقو

 مسي مل يتلاو « هرظن تحت ىلا سابحألا ىلإ « كردتسملاب ىمسملا عبرلا  ةفاضإ دنع ًاصوصخ ةدايز
 اهيف رظانلل نأ اودافأ ثيح « هل ةدايزلا هذه ءارجإ ىلع هالعأ ةثالثلا ءاهقفلا قفتا دقف «٠ بترم رظانلل هيف

 هب امب « نيملسملا روما ىلوتم » وأ « ماعلا رظنلا هل نم ١ وأ «مامإلا ١ هاري ام ردقب ةدايز وأ (ًابترم) ةيارج

 . 7817 21785 . 8١٠" ص سبحللو هل حالص

 نأ ىري « برعملا رايعملا نم عباسلا ءزجلا يف نيتفملا نيب نم ديحولا وه ديفحلا قوزرم نبا- 5

 اهنم لخأي ال سابحألا يف رظانلا ١ : لوقي ثيح« « قافرإو ةناعإ » هنأو « لاملا تيب نم رظانلا بترم

 7/١. ص «... سابحألا نم ذخأ امب هيلع عجريو . لاملا تيب نم لب ؛ هرظن ىلع [سابحألا نم)

 دقف ١ : لوقي ثيح « بيصم لكشب هيلع در امنإو ١ بسحف كلذ ىلع هقفاوي مل وغاز نبا نكلو

 ىلع هسفن سبحلا نم ةيارجلا رظانلا ذخأي , اهبراغمو ضرألا قراشم يف هنمزأب هلبقو مويلا ةداعلا ترج

 ص ا( ... كلذ ىلع مهنم عامجإلاك كلذ راصق رظانلل مسرلا اذه ةماقإ يف مهيعسبو مهيواتفبو ءاملعلا نيع

 . اا

 قوزرم نبا بسح هريغ نم ىلوأ مهريغو باتكو ضباقو دهاش نم هقيرفو رظانلا نإف ريخأو ©

 دحاو لك هذخأي ام سبحملا مسي مل نإ 2 عيمجلا تابترم عفد نع ةلغلا زجع دنع 0 مدقيف وغاز نباو

 .؟58/8 0158٠١ ص

 ١ هتقفاوم وأ سابحألا فرص ىلع رظانلا رابجإ :

 اهرظان ةقفاوم ىلع ةريبك ةجردل فقوتم سابحألا ةلغ نم فرصلا يف يضاقلا مكح نأ ودبي

 رظان : رظني] اهنم نييورقلا عماج بيطخو سافب ةعامجلا ىضاق ردصأ دقف « كلذ ىلع هئاضمإو

 بآ ؟١-١1؟/ ةئامعبسو نيعبرأو ةسمخ ماع رخآلا عيبر رهش لئاوأ يف [ ب 7 مقر دجسم سابحأ

  14موي لك يف ةريغص ةيضف مهارد ةسمخ اهردق ةرجأ سافب مظعألا عماجلا نذؤم حنم يضقي ًارمأ
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 0 لا يع سر اوسو و وطما »اجو يس ام برغملاو سلدنألا يف سايحألا رظان

 كلذ روكذملا نذؤملل هئاضمإو كلذ ىلع هتقفاومو روكذملا نسحلا يبأ عماجلا سابحأ يف رظانلا رضحمبو»

 ص «هريغ ىلع لمعلا اذه يف روكذملا نذؤملا مدقتو . دانسلاو حالصلا نم هيف هآر امل احيحص ءاضمإ

 فرص يف ًادج ةمهم دادسلاو حالصلا نم هاري ام ىلع ةينبملا « هئاضمإو رظانلا ةقفاوم نأ امبو ء 1107

 دمصي هسفن تقولا يفو ؛ ضعبلا تابلط ضفري « نيرخآلا عم رمتسم عازن يف هارن اذل « سابحألا

 ىلإ رطضيف « هاجلاو ةطلسلا باحصأ مامأ اميس ال « دومصلا نع زجعي نايحألا ضعب يفو « مهمامأ

 امدنع «شلب ضيرب ءوضولا راد سابحأ ىلع مدقملل ثدح امك « مهل اهضعي وأ سابحألا دئاوف عفد

 نصحل اهفرص ةجحب « اهسابحأ نم لاقثم ةئامتس وحن هنم اوذخأف « هتعامجو دلبلا ريزو » هربجأ

 . 185 ص 29 ةحلاص

 اًضيأ هجرخ يف دجو ١ بسوح امل رظانلا نأ « ينيربغلا مساقلا يبأ ىتفملا هيقفلل رحخآ لاؤس يفو

 روكذملا نجسلا ءانب ناكو  حالصإلاو ءانبلا يف [برغملاب] ةنيدملا هذه نجس يف قفنأ هنأ ةداهشلاب موسر
 يف دلبلا لامع ضعب روكذملا روسلا لام نم نجسلا حالصإ ىلع رظانلا ربجأ دقو - ضاق دلبلاب سيل ةدم يف

 ةعبرأ ماع يف خرؤم  ةعامج ةداهشب مسر عماجلا عدوتسم يف دجو هنأ مغر « « ةيئزخملا لاغشألا

 هئإف ؛ حالصإ ىلإ نجسلا جاتحا اذا ةنيدملاب ةيراجلا ةداعلا نأ ١ ديفي « 5 ١47 / ةئامعبسو نيعبرأو

 . 7١7 ص « نزخملا نم هيلع قفني

 عيب ىلإ رطضي دق رظانلا دجن اننأ الإ « سابحألا عيب مدع ىلع ددشت ىواتفلا نأ فورعملا نم

 رمع نب هللا دبع هيقفلا لئس دقف « اهيلع هل نويدل « نزخملا ةهج نم طغضب هرظن تحت يتلا كالمألا

 ةهج نم بلطمب اوبلطف ٠ اًكالمأو الاومأ هتثرول فلخو تام مث نينس اّيلاو يقب ١ نمع" “© ىليغناولا

 هب بلط ام اهنمث نم ىدأو ةروكذملا كالمألا عابف . كلذ ببسب سبحو ... مهل رظانلا ىلع ددشو . نزخملا

 . /- 7595 ص «ةريجاحم

 « ةفلتخم غيصب ةينابسالا قئاثولا يف اضيأ درو دقف « ةيسلدنألا رداصملا يف نصحلا اذه مسا ركذ يلع ةوالع (4)

 هعقوم ددح ينايسإلا برعتسملا سريت سايلإ . ةطانرغ طوقس دعب ليلق تقوب رثدنا هنا لومرام سيول دقتعي ثيح
 يف ايلاح دجوت الالطأ نأ معزو ؛ ابيرقت مك ٠١ يلاوحب ةيلاحلا ةقلام - شلب نم لامشلا يلإ ةعقاولا ةقظنملا يف
 ةولتقق دا 2هلذه : يعديو « مسالا سفن امهل « رهن اهتاذاحمب رمي ةبمضغه فراشم ىلع ةيرق

 5114012011, 1فيءعامعامم , مر 98 ' 113171 - 280171312 4ل " ]عم [كعيصماعق" , ةل- ةصقعلان# , 17 , 1936 ,2 .

 143, 2ل *, 52: 118115, 8 . , 1ادلعتملعق , مو . 209 - 211 ' فلما 21153 , ارمم تهتم 1ع قل- ةدتقهلالك , 21 .

. 2268-9 

 نم عباسلاو سداسلا نيءزجلا يف يواتف ثالث يسيرشنولا هل دروأ ٠ يليغناولا رمع نب هللا دبع دمحم وبأ وه (؟0)
 .ها/59 ةنس ايح ناك هنأو « ريرض ناك هنأ امهنم مهفي 7 7 156 : 178 /5] برعملا رايعملا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 2 ل ل للحل م عام ا ناسا ام ل ا هما

 دئاف نم ةيرصم حالصاب نذؤم بلط -١1540(- 1584 / 848 ت) ؟" ييحي ىبأ ديسلا نب فيرشلا

 « اهءارك ذخأي هنأو « روكذملا نذؤملا ىلع ةسبحم اهنأ ةجحب « ءانبلل تجاتحا امدنع كلذو ١ سيحلا

 . 198 ص اهحالصإ هيلع بجوتياذل
 ريخألا اهب بلاط نأ دعب « ةيرقلا لهأ عم اهيلع قفتا يتلاو ؛ هتيحضأ مامإ ميلست رخآ ضفر امك

 . ١590 ص ديعلا رشاع يف هل اهئاطعإ ىلع رظانلا رصسأو « ةثالث وأ نيرهشب ديعلا لبق

 ت )"1 ىطسقرسلا لثس دقف « « ىعرش رمأب » الإ سابحألا نم ئش فرص رظانلا ىبأي ًانايحأو
 نم اهءاطعإ اوررقف « هتيحضأ هوطعي نأ مهيلع طرتشاو ةيرقلا لهأ عم قفتا مامإ نع( 6 155١

 . ١155 ص « يعرش رمأب 2 الإ اهءاطعإ ضفر رظانلاو « دجسملا سابحأ

 سابحألا ةيئازيمو رظانلا_ ١4

 «جرخلا وأ جارخلا» قافنإلاو « لخدلا وأ ١ سابحألا دئاف نمضتت ء ماع لك يف ةينازيم سابحألل

 يف نيلماعلا نم دحأ عيطتسي الو « نيئيعملا دوهشلا ةداهشبو فرشملا فارشإ تحتو « ةئسلا كلت يف

 . سابحألا ىلع فرشملا نم نذإب الإ اهريغو ءيش ءارش سابحألا

 2 2 نم رخخا نم يي أ اصمل ًاقفو ةبنا ع ا! هذه ةلودج 0 : : هنلا 3 للاو ديدجلا فرشملل دبالو

 « ةطانرغب ةعامجلا يضاق ٠ يناسملتلا ىيحي يبأ فيرشلا ديسلا نب دمحأ سايعلا وبأ وه جابيدلا حيشوت يف (95)
 دقف « يولبلا خوبش نم وهو ( ١5184 - 114١٠ : 896 ناسملتب يفوت ... ملاعلا هيقفلا ١ يضاقلا نبا هيلع فاضاو
 « ملكتملا بيطخلا ةعامجلا يضاف [ةطانرغ] اهب هخويش نمو 3 : يولبلا تبث ققحم ينارمعلا هللا دبع هنع لاق
 .2-.. يحي يبأ وحرملا سدقملا دهازلا ننفتملا ثدحملا ظفاحلا مامإلا نب دمحأ فيرشلا ةمالعلا مامالا يتفملا
 قيقحت 7 لاجحلا ةرد , يضاقلا نبا ؛ ١9 ت71 : ( يويتشلا دمحأ قيقحت ) جابيدلا حيشوت « يفارقلا : رظني
 ١/ :رايعملا « يسيريشنولا ؟ ١85 231485 : تبث . يرلبلا؛ ١؟تمةم١ : « رونلا وبا يدمحألا دمحم

 . 71 لل لاا ا“ ا

 ةطانرغ ملاع ؛ يطسقرسلاب رهش « يطانرغلا يطسقرسلا يراصنألا دمحم نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ وه (70)
 صاه هنا) هتلمحر يف ريخألا هيلع ينثا دقو « يداصلقلا نسحلا وبأو « قرز ا نبا هنع لخخأ « اهحلاصو اهيتفمو

 تاريزح 1١ /4876 ناضمر ال يفوتو ؛ 117 زومت 8 /1815 يناثلا عيبر ؟8 ءاثالثلا ةليل دلو .[ 115-14
 114 : جاهتبالا لين ؛ يتكبنتلا ؛ ١6" ت 519 : 7١7 ت ؟١١ : جاييدلا حييشوت « يفارقلا ؛ رظني ء« ١
 : 195١ 513*7١3 كمال ااعم ام“ ( ينارمعلا هللا دبع قيقحت) تبث . يولبلا “16

 015١ 014172311581531 15١-1190. /1/ ,االا/ /5 : رايعملا , يسيرشنولا

 نفخر



 م د اي ابابا واب جما نا يسمو برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 ضعب يف نكلو « ١79 ص هتوم دنع فرشملا ةمذب عفد نود نم سابحألل ةيقب ىقبت ام ًاردانو

 هديب فلأت هنأب هربخيو سبحلا بحاص ىلإ لسري «٠ توملا ضرم هضرم دنعف « ةنامأ رثكأ ودبي تالاحلا

 . ١41 اهذخأي نأ هنم بلطيو « مهارد ةلمج سابحألا كلت دئاف نم

 دهشأو ١ روسلا سبح ىلع ًالجر ىضاقلا مدق دقف « ىضاقلا مامأ ةطورشم ةينازيملا هذه نوكت دقو

 . 7717 ص ؛« ةلماعلا ةداهشلاب الإ اًجرخ الو الخد روسلا نم اًئيش ىلوتي ال هنأ ىلع همدق يذلا

 « يسودبعلا هللا دبع لوقي اهتيفيك نع يتلاو « ةينازيملا نم ءزج يه سابحألا يف ةبساحملا لعلو

 رظانلا عوجر لوأ نم اهلك ةلاوحلا خسنتو دوهشلاو ضابقلاو رظانلا سلجي نأ ةبساحملا ١ : اهنع لثس امدنع
 عيمجو ١ فيرخ وأ فيص وأ ءارك وأ ةهئاسم وأ ةرهاشم لك عفريو ققحتو لباقتو ٠ ةبساحملا رخآ ىلإ

 تابترملا ربتعيو , هقح لكل , عضاوملا ىلع مسقي مث , ةدحاو ةطقن هلك كلذ ريصي ىتح سبحلا تادافتسم

 , سابحألا دوهش عيمج [ ةقفاومب ] الإ كلذ لبقي الو ريصملا يف رظنيو , ال نمو صلخت نمو ضبق امو

 . همزع همزل ائيش دسفا نمو هتطخب دحاو لك بلطبو ٠ ضفنو ةلآو نوتيز طقل نم تاراجإلا عيمج كلذكو

 دوهش نم كلذ نم اًئيش عيض نمو .همرغ اًبترم اهيلع لخأو اًئيش اهنم عيض وا هتطخ ريغ ىلع ىدعت نمو

 زوجي الف الإو. هب بولطملا وهو رظانلا ىلع بجي كلذكو . كلذ ليجعتو مهيلع هب مايقلا بجو سابحألا

 . ٠7" 2 اعيضم ناك هكرت نإف ؛ هكرت

 اهلعجو اهعمج زاوجب » : رخآ ناكم يف هسفن يسودبعلا هللا دبع لوقي ساف سابحأ ةينازيم نعو
 تادافتسملا كلت نم دجسم لك يرورض هنم ماقيو هلك كلذ تادافتسم عمجت نأو . هيف ددعت ال ةدحاو ةطقن

 لبق مظعألا عماجلا مدقو . لاحلا بسح اهينغ نم اهيلع عسويف ةريقف دجاسملا ضعب تناك ولو ٠ ةعمتجملا
 نم اًموي ثدحي نأ ىسع امل افلس دعي هئاف ضعبل اهضعب نم لْخْوِي ام لكو .. رمعألاف رمعألا مث , اهعيمج
 "٠ ص « هدوأ ميقي ام هيلإ دريف رامعإ وأ ةرامع

 ١6 هتايحالصل رظانلا لالخغتسا_ :

 وه هنع بئانلاو اًيوس امهيلك وأ ةيناطلسلا رماوألل وأ ةيعرشلا ماكحألل لفنملا وه  ةداع ىضاقلا
 نأشلا اذه يف يضاقلا ةلزنمب .

 نوكي نأ هتلهأ دقف « رظانلا اهب عتمتي يتلا ةعيفرلا ةلزئمللو ١ هتفيظو ىلإ ةفاضإ « « يضاقلا بئان

 ت) قاوملل نيلاؤس يف درو امك ««ةيرقلا سابحأ ىلع فرشم» و «سابحألا يف رظانك» 891// ١1597(.

 "ع



 تاءاطعلاو تابيلقتلا نم نورق : سئلدنالا همم همم هع همم همم م هدم همس همم همم هم هلم همم م هم ها هام هم همس هس م مس حي م

 ىضمأف ١ . اهب عتمتي ناك يتلاو . لقألا ىلع هتاطلس ضعب لغتسا دق رظانلا اذه نأ كشلا لبقيالو
 ةلغب ةدم ءاضيبلا ضرألا ةسارغ يف ةداعلا هب ترج امكا « ةرماع ةخيشم وهو عضوم » نع ؛« هنبال ءاركلا
 5 ١77 ص ( سرغلا

 : رظانلا تايحالص نم روص 75

 / 88-5/] روظنم نبا لوقي « سابحألاب فرصتلاب داهتجالا ىلع رظانلا ثح ىلع ىواتفلا قفتت
 نبا لوقي امك .ةزجوم ةملكبو 2 ١ 57 ص « حيحصلا هجولا ىلع راج هلمعو دهتجي رظانلا) : [5 2387 ١

 . 8١" ص ؛ ... رثكيو لقي هنأل ... مولعم ريغ يضاقلاو رظانلا لمع » : -ديفحلا قوزرم

 : ةدودحم اهنأ ريغ ةعساو رظانلا تايحالص ءآ 75

 يف تايحالصلا هذه شمكتت ام اريثك نكلو « داهتجإلا اذهل اقفو ةعساو تايحالصب رظانلا عتمتي

 رخآلا ضعبلا ضومغ وأ « نايحألا ضعب يف اهبراضت ةجردل « ةيعرشلا ءارآلا ةرثك ببسب «ةقلغم ةرئاد

 دجسم ىلع ةفرقوملا نوتيزلا ةباغ نع ١ قاوملل رظانلا لاؤس يف لاحلا وه امك « سابحألاب فرصتلا ءازا

 يف امك « سبحملا طورش يف ةروكذم ريغ سبحلا نم ءازجأ وأ سبحملا طورش وأ « 177 ص « لاتشق

 اهئمو « ءانبلل اهئمو « مامإلل اهنم ةنيعم سابحأ هيلع سبح ثيح « قاوملا هنع لئس ىذلا دجسملا

 نيرتكملا تاءاعدا وأ « حالصإلا ىلإ نآلا جاتحت ىتلاو « هناطيح نود « دوقولل اهئمو « رصحلل

 ص اهيف دوهشلا تافصو اهديدحت لوح عازن نم كلذ نع بديامو « طحقلا ةحئاجب ١ سابحألا ضرأل

 طخب تبتك يتلاو « ةيلاتلا ةلزانلا يف امك ٠ تالضعملا ضعب لح يف نئارقلا مادعنا وأ , 001م

 هللا دبع ساف يتفم اهنع باجأو [ / 40/١ ت10 ىروقلا هللا دبع يبأ ساف ءاهقف رابك دحأ

 نم مهارد ةثالث هئازإب رود نم اولخأي نأ هراظن ةداع ترج دجسم ) نع( ١7 / 859 ت) يسودبعلا

 نم ةروكذملا رودلا ينكاس نم دحأ عنتمي ملو . ديزأو ةنس نيعبرأ ذنم كلذو , ةروكذملا رودلا نم راد لك

 يواخسلا لاق اذك ىصقألا برغملاب روقلل ةبسن يروقلاب فرع « يسانكملا يمخللا يروقلا مساق نب دمحم وه (؟4)
 رخاوأ تام هنا لاقو « سافب يتفملا ةمالعلا خيشلاب يزاغ نبا هذيملت ا للا ءوضشلا : رظني)
 ناك هنا يلج لكشب ودبيو « ظفاحلا ققحمل | خيشلاب يسيرشنولا هفصوو 3 ١ 4/8 نآريزح ةنس ةلعقلا يذ

 نم هيلا بتك دق هسفن يسيرشنولاف ٠ تالضعم نم مهيلع ىصعتسا ام لح يف مهتدمعو ءاملعلا راظنا طحم

 ةلوطم ىوتف يفو «( 4158 ء"لذ-١ : رايعملا : رظني ]اياضقلا نم ديدع يف هلأسي ه 417/١ ةنس ناسملت
 هللا ةمحر يروقلا هللا دبع يبأ خيشلا ىلإ تبتكو 27١ [ :  5 : رايعملا : رظني ] بل نبا ةطانرغ ملاع لوقي
 . « لئاسم هدع نع هلأسا ناسملتب انأو ه 417/1 ةنس
 : لاجحلا ةرد يضاقلا نبا ؛ / 8 : عماللا ءوضلا . يواخسلا ؛ اا : اييدلا حييشوت , يفارقلا : رظني

 ْ 71-4. : جاهتبالا لين ١ يتكبتلا ؟ 1-7546 ١/
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 م اسس برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 هنأ ةجحب ىبأف ...[؟] نيمهردلاب بلوطف لجر اهانحإ ىرتشا نأ ىلإ نيداتعملا [؟ ] نيمهردلا ءاطعإ

 .77/5ص «..[مهاردلاب] كلذب دحأ هربخي ملو.دجسملل ءارشلا دقع يف ركذ الوءرادلا عيمج ىرتشا

 افقو هثلث نم عضوم فصن سيبحتب لجر ىصوأ دقف « سبحلا صنب قلعتت يتلا لكاشملا اهنمو

 [سبحلا] هنأ هتداهش يف بتك سبحلا ىدهاش دحأ نكلو « عماجلا دجسملاب ثيدحلا ءيراق ىلع

 دجسملا يفو « دجسملا يف ءيراقلا ىلع سبح هنأ معز رخآلاو « نيئاشعلا نيب ثيدحلا ءيراقل

 كلذ صيصخت ]894٠01/ ١54806[ بل نبا لوخ اذل . رحسلا تقو رخآلاو نيئاشعلا نيب لوألا «ناتراق

 نسحتسي بل نيا ناك نإو .امهنم دحأل هصيصخت تبثي مل اذإ ءامهنيب ةبوانم هلعجي نأك « رظانلا رظن ىلإ
 . 7١7 ص نيئاشعلا نيب ئراقلل هلعجي نأ رظانلل

 : ةطيطحلاو ةحئاجلاو سابحألا ءارك . ب.

 نمو «[/ مقر رظانلا قيرف : رظني] اقباس انلق امك اهيلع ةديازملاب الإ متي ال ةسبحملا ضرألا ءارك

 كلذل ًالهأ هاري نمل سابحألا ءارك ىلوتي رظانلاف « نينيعملا دوهشلا ةداهشب ءاركلل رظانلا ءاضمإ مث
 نم رثكأ يف انظحال امك  ثدحي يذلا نكلو « تقولا كلذ يف اًحالص اهردق ىري « ةمولعم ةبيجوب

 امك « داسفلاب نيمهتم وأ ةطلسلاب نيعلطضم سانأ لبق نم ةريرش اياونب ءاركلا اذه ىلع دازي نأ  ةلاح

 ءاركلا رظانلا هل دقع ام ىلع اهيف ديزيو لجر ئجي ١ : ىسودبعلا هللا دبع هيقفلل يلاتلا لاؤسلا يف

 ةبلغو مكحلا رذعتل هيلع مكحلا ىلع ردقي الو . هسكعب رخآلاو , فصنم ءيلم ديج لوألا لجرلاو.لوألا
 . دسفملا انع عفدني يكل كنع هطحأ انأو هعم دز : ًالوأ ىركأ ىذلل رظانلا لوقيف ؛ عضوملا كلذب نيدسفملا

 . 84 ص « هوجو نم نكمتي الو , هيلع مكحلا ىلع ردقي ال يذلا

 هروصت ىلإ دوعي كلذ لعلو « سبحلاب ًارضم سابحألا ءارك يف رظانلا لخدت نوكي ام اردانو

 نب ميحرلادبع دمحم وبأ يضاقلا لئس دقف « رخآلا فرطلا نيبو هنيب ةيساسحلل وأ ةيضقلل ءيطاخلا

 ىلع هبيصن سبح امهدحأ نأ مث . امهنيب ةفصانملا ىلع نرف يف اكرتشا نيلجر ١ نع 7 ينسانزيلا ميهاربإ
 امهرد رشع يتثإب هل هاركأو نارف ىلع لواح هبيصن سبحي مل ىذلا نأ مث , ةدم اًيلاخ يقبو , مظعألا عماجلا

 #7552 قا م د / ه0 1/54 ف ؛ 45 / ؟ : رايعملا : رظني ) يسيرشنولا هلركذ 9(

 ذاق ..- ىل انزيلا يهاربإ وبأ ِ رلا دبع دمحم وبأ ذاقلا لثئسو ١ " اهادحا ف لوقي ء يواتفلا نم )"6

 ا اع ةجسحلا يذ لئاوا يف كلوو « ... ةيئاطلسلا ةيولوألا ةيلعلا ةرضحلاب سافب ةعامجلا
 دبع نب ميهأربإ نب دمحم نب ميهاربأ » : لوقي ثيح ( 777 ت امك : لاجحلا ةرد ) يضاقلا نبا كلذ دكأو

 هدلو هدعب يلوو [4 ١19 / يزاتب /95 ت]] ملاس يبأ نب دمحأ ةلود يف سافب ءاضقلا يلو ... ْ انزيلا هللا

 . « يكلاملا هيقفلا ميحرلا دبع

 فرحا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 323216010101000

 ديفت ىنسانزيلا ىوتف نأ مغر ؛ 45 ص «ءاركلا كلذ ضفر رظانلا نكلو ٠ دئازلا لبق طرشب ٠ عيمجلل
 . هلوق دح ىلع « ًالطاع هئاقب نم ريخ هنأل ةدايزلا لوبق ىلع ءاركلا

 بديامو « « طحقلا ةحئاجب ١ سابحألا ضرأل نيرتكملا ءاعدا « رظانلا هجاوت ىتلا لكاشملا نمو
 نإو » « نييضرملا لدعلا لهأ ١ نم اونوكي نأ طرتشي رظانلاف ء دوهشلا تافص لوح « عازن نم كلذ نع
 نم ًادوهش كلذ يف رظنلل جرخي نأ  نوديري ءاركلا لهأو « رظانلا هحرجيسف « هلاح ىضرت ال نم دهش
 نب ىسيع هيقفلل ةلزانلا هذه يف امك كلذ ىلإ فضأ . « مهنيد يف نييضرمب اوسيل ةفرعملا لهأ
 لوح ىمه ةيئاثلا ةلأسملاو . « ةلأسملا هذه يف لوخدلا نم ارعنتما نيحالفلا نم لدعلا لهأ نأ ١ ”لالع
 ؟ ديلجلاو دربلا ببسي وأ « ؟ ءاملا ةلق وأ « ؟ شطعلا ببسب يهأ « « طحقلا ةحئاج » ديدحت

 جايتحأ دنع » عيبرلا يف اهثودح تقو نأ يعدي رظانلاف « ةحئاجلا هذه ثودح تقو يه ةثلاثلاو
 ع "ال١ ٠*7 ص هضعب دصحو عرزلا سبي نأ دعب اهب اوعدا دق ءاركلا لهأ امنيب , « ءاملا ىلإ عرزلا
 . 1١-7١ ص رايعملا نم نماثلا ءزجلا يف ةلأسملا هذه ترركت دقو

 طحي وأ « ةقباسلا ةلأسملا يف امك « هتوبث دنع صقن ام ردقب هنع طقسيف يرتكملاب قافرإلا رظانللو
 قاروأ طقاست ىلإ تدأ ىتلاو « « ءاملا ةلق ببسب تعقو ىتلا ةحئاجلا يف ًاحلص ةبيجولا » نم ًائيش هنع
 . "- 87 ص هرامثأ ضعب داسفو رجشلا

 ةعامجلا ىضاق ىلإ وا « ةقباسلا لئاسملا يف امك « رظانلا ىلإ ةرشابم امإ متيو ةحئاجلا ضرع
 يضاقلا دنع _انتساردل ينمزلا قاطنلا يف لخاد ريغ ناك نإو - سابحألا اولبقتم ماق ١ املثم « يضاقلاوأ

 اوتبئأو « مهنع عضولاب مهيلإ ناسحإلاو « مهب قفرلا هنولأسي « 7*2” رافصلا [نبا] هللا دبع نب سنوي
 . 447 ص ؛ ... اهيلاوحامو ةبطرق تانج عيمج ىلع اوعطق نأ دعب ١ « 44”ص « بجوملا هدنع

 قافرإلا ةيناكمإ لوح ءاهقفلا ةرواشم سلدنألا يف اميس الو مدقلا ذنم ةاضقلا ةداع تناك دقو

 (نبا) مهراشتسا ءاهقف ةسمخ دحأ 27*24( شيرح ) شيرخ نب ثيللا ديلولا وبأ لوقي ء نيرتكملاب

 , 5ا/ /5 001558 /ة 1١١5. . ؟_ 97" / 5 : رايعملا : رظني ] ىواتفلا ًاددع هل ةنو ىسيرشنولا هركذ (5)
 يسيع يدهم وبأ يتفملا سردملا ... خيشلا دهشأ# : يلاتلا دييقتلا ىوتفلا هذه ةياهن يفو « ...  لالع نب يسي هل ل ينل ىلا لاه مقرا ع6 0 1#
 نم داهشإلا لامك لاحب وهو ... 0 وعدملا يلع نسحلا 8 هيقفلا لجألا خيا نب
 ةرد ٠ يضاقلا نبا رظني. 181 بأ .٠ 114 ماع كرابملا بج نم عساتلا نينالأ موي يشع يف هفرع
 .8-179/ 7/١ :لاجحلا

 : هباتك يف فالخ دمحم اهرشن دقو ؛ ةبطرقب سايحألا تانج ةحئاج نع ةلأسملا هذه لصفم لكشب ركذ لهس نبا (51)
 اهنم هصخل ام ىلإ تفتلي مل هنكلو ؛ اهدعب امو 5١" ص « ١9446 ةرهاقلا « سلدنألا رق ةيسملا رت أ نقال

 , .ا ولا انه ثن
 : اقباس هيلا انرشأ يذلا عجرملا [108-17] شيرح نبأ ةمجرت رداصم رظنت 022

 سة
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 هدا دا عكا لااا الو هاب ال تت تايم اي ل برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 نيبلقتملاب نوقفري اولازي مل ةاضقلا نأ طيحم كملعو » : هلوقب ةقياسلا ةلأسملا ىلع اوباجأو « رافصلا

 دقو . اهيف لوخدلا ىلع سانلا صرح رثكيل سابحألل رظنلاو فاليتسالا هجو ىلع داسكلاو راوبلا اوكش اذا

 يف قئاثو « فالخ ) و 458 ص ؛ ... ةاضقلا ماكحأو . سابحألا يف كرظن مايأ هيلع تفقوو كلذ تربتخا

 [ قاقشلا نبا 12457 فاقشلا ديعس نب هللا دبع دمحم وبأوه رخآ هيقف كلذ دكأ دقو «(1/؟ : ةيسحلا

 يلبقتم ىلإ نونسحي كملعب ةاضقلا نم كمدقت نم لك» : اضيأ رافصلا (نبال) هتباجإ يف [75-3

 نم هنوجري اوناك امل ٠ سابحألل ًارظنو . مهل اًقاليتسا مهيلع تالابقلا بوجو دعب مهب نوقفريو « سايحألا

 « 155 ص ؛ ...اهيف ةراسخلا نوفاخي ًارمأ اوشخ اذإ اهيلبقتم نع نوطقسي وأ ٠ اهتالابق يف سانلا ةبغر

 ىضاقلا ريزولا تدهش دقو ١ : لوقي ثيح « كلذ ىلع لاثمك العف هل ترج دق ةثداحب هركذي مث

 رذعتو , مهيلع دروملا ةلق سايحألا تامامح اولبقتم هيلإ اكش دق [ه 2-7 ]44  دمحم نب نمحرلادبع

 نم كلذ يف رواش نأ دعب ةلابقلا نم هومزتلا ناك امم دحاو رهش ةلابق مهنع طقسأف , راطمألا ىلاوتل ثرحلا

 , 499 54 ص « ... ملعلا لهأ نم ةرضح

 ضرتعيو اهصحمي لب « اهتالع ىلع هيلإ ةمدقملا ءاهقفلا ةبوجأ لبقي ال ةاضقلا ضعب نأ امك

 6 هلزع ىلإ نوعسيف )0 دسحلاو ةوادعلا  ءاهقفلا نيب ةزرابلا هتناكم ىلإ ةفاضإ كلذ هل ببسيف .اهيلع

 لزع ىتح ءاهقفلا هيلع ىعس امدنع (2450[ 54٠9 514 ][رشب ] ريشب نبا ىضاقلل ثدح امك

 , ؟دععملا

 : سايحألا ىضعيل رظانلا ضفر . ت1

 هل نيبت اذاو « اهنم «رح هنأو ١ « نزخملا بئارض نم لا سبحلا نأ نم يرحتلا يف قحلا رظانلل
 هل « ةدئاف ريبك هيف سيل وأ « نزخملا ةهج نم مكارتم ءازج هيلع وأ « هعفن نم رثكأ سبحلا ءازج نأ

 ةبطرقب درلاو روكلا ءاضق يلوو « ايتفلاو ىروشلا يف ةسايرلا اهيف زاح دقو « ةبطرقب نيتفملا ريبك قاقشلا نبا (41)
 : رظني . ةرازولاو
 ؛ 778 ص , 71و ؟١ ددعلا , لهانملا ةلجم « « سلدنالا ءاهقف ةيمست يف مجارت » « فالخخ دمحم

 4الاكضخب آه 5هعاعلهم ... ,96 . *17 14 100 . ١
 ةمجرت رداصم نع ةحفصلا سفن يف ٠١ مقر ةظحالم رظنأو ؛ 77 : ةبسحلا:قئاثو : فالخ دمحم رطنأو (44)

 4الالخر اله 5هعاعلسل ...2 . 107 ,77* .181و ؛ دمحم نب نمحرلاد بع يضاقلا
 : رظني « ةبطرقب ةالصلا بحاصو ةعامجلا يضاق ناك « رشب نب دمحأ نب نمحرلا دبع فرطملا وبأ (40)

 ١١ ددعلا ٠ لهائملا ةلجم « « ... مجارت ١ ء فلؤملا سفن ؛ 10 : ةبسحلا نوئش يف قئاثو « فالخخ دمحم
 .؛ الث كالو

 4ك , ةه 5همعاعتعما ... , . 105 , 115 2
 ةبطرق لخدو ء ه 418 ةئس تنوبلا رغئب هناكمب وهو ةبطرق لهأ هعياب « هللاب دتعملا كلملا دبع نب دمحم نب ماشه 00

 . 8"١1 ةظحالم . 7 : ةبسحلا يف قئاثو « فالح : رظني ءه 2177 ةئس علخو «
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدتألا 2-2-2-2 22 2002022222222 مل لد عمد ندعم حمده م

 كلذو « ةصرع ءارك سيبحت دجسم ىلع رظان لبقي ملف 2 7717 ص هلوبق مدعو هضفر يف قحلا

 [ 89٠/ ١540 تا]بل نبا لثس دقو , 07 ص اهحالصإل ةيوق ةمدخ ىلإ جاتحت اهنألو « اهروئدل

 دقو « اهمرغمب اهدئاف يفيال ةنجلاو ,« طوقسلا اهيلع فاخي رادلاو « دجسم ىلع ةنجو ًاراد سبح نمع

 . 44 ص امهلوبق سبحلا رظان ىبأ

 : سابحألا ةرادإ . ث-

 لهأ اضيأ لمشت امنإو ٠ سابحألا نأشب طقف نيملسملا عم هتاثحابمو رظانلا تايحالص فقوتت ال

 نم اوبلطف ٠ دوهيلا بردل قصالم دجسم» نع[ ١555 //859 ت1 ىسودبعلا هللا دبع لثس دقف « ةمذلا

 ام وأ سيداوق ةسمخ رادقم هنحصب رايبأ رفح دعب مهرودل دجسملا نم جرخيف . ءاملا مهل يرجي نأ رظانلا
 لخاد الو ةطساوب سيل . طئاحلا نم ةبرقمب روكذملا رفحلاو .. فيعض دجسملا ١ نأ امبو . « ... اهنم برقي

 67 ص « مهيلعف حالصإل جاتحاو قنتخا ناو ٠ ناك ام نسحأ هدرو هحالصا مهيلع رظانلا طرتشا ... دجسملا

 ب

 نم هوحلصأ حالصإلاو مّرلا ىلإ جاتحا امهم نإ» درهيلا ىلع طرتشي نأ يسودبعلا هل زجي ملو

 . 01” ص (... طرش ريغ نم راجيتسالا داقعنا دعب كلذب اوعربتي نأ الإ . لوهجم (طرش) كلذ نأل .مهلاومأ

 تابترمو اهفيراصم ديدست نع زجعب سابحألا ضعب ىنمت دق ةئيعم بابسألو نيئسلا ضعب يف

 مامتإل سابحألا يرتكم زازتبا ىلإ رظانلا عم ةهجاوملا نع مهزجع دعب ءالؤه أجليف « اهيف نيلماعلا
 اهدئاوف ىلع ىرجي ناك هيلع ةسبحم تيناوح هل دجسم نع *"7 ينسانزيلا ميهاربإ لئس دقف « مهتابترم

 اوراصف ...هاجلا لهأ ضعبب ببست سانلا ضعب نأ مث ...هتايرورض رئاس عم نينذؤملا نم ةعبرأ بترم ...

 نيعبس نم وحن مهبترم نع زجعف ... نيئذؤملا ةرثك ىلإ جاتحم ريغ دجسملاو ٠ نينذؤملا نم ةعبس هيف
 ىلإ طرافلا ماعلا يف جيتحاو. دجاسملا سابحأ ةلغ نم اهطيعي سابحألا يف رظانلا ناكو , رهشلا يف امهرد

 /5 50 3,854 /ا" 4٠ 119 /؟ . 89 ١/ : رايعملا : رظني ] يواتفلا نم ًاريثك يسيرشنولا هل ركذ (40)
 7” ريو رطل ةدراشط 64 ا للا ا 2 ل ا ل لا 1 ل لل

 وبأ ] ملاس وبأ سافب ةعامجلا يضاق . حلاصلا هيقفلاب هتعنو ء 614 ء١٠٠6 , 4917/ ء 91 ءال 545 4
 سافب ءاهقفلا ميعز : هنع لوقي رخأ ن يفو ٠ يسانزيلا هللا دبع نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ [قاحسا
 يذل طسولا رشعلا خيرأتب كلذو « ينسانزيلا هللا دبع نب ميهاربا نب دمحم نب ميهاربإ « ملاس يبأ ققحملا يضاقلا

 . 29/94٠ ةجحلا
 نبا ءاقذا لا ١ يفو ٠41١ ٠ رخآلا عيبر ١4 يف ةعامجلا يضاق ناك امدنع ىرخأ ىواتق هل ركذو
 /1795ت] ملاس يب نب دمحأ ةلود يف سافب ءاضقلا يلو هنأ ركذ ( 7377 ت١1 1١/ : لاجحلا ةرد) يضاقلا

 ."585 تم : جاييدلا حيشوت « يفارقلا « كلذك رظني . ١9-15

 قطا



 ااا لل ما ات ام برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 عنتما دقف اذل .دجاسملا رئاس دئاف رانيد ةئامثالث نم رثكأ رظانلا هيف دفنو , روكذملا دجسملا فقس حالصإ

 دجسملا تيناوح ناكسا نم اوبلطي نأ نينذؤملاب ادح امم « ... ةروكذملا ةدعلا نينذؤملا ىطعي نأ رظانلا

 مهبترم نع اضوع نونذؤملا اهذخأيو اهنم اوجرخي وأ « ةروكذملا ةدعلا كلت مهل اولمحتي نأ روكذملا

 ضعبو « ةروكذملا ةدايزلا كلتب ةوكذملا تيناوحلا ناكس ضعب مهل لمحتف ٠ كلذ ىلإ مهورطضاو

 ةدايزلا نال لمحتي مل ناكسلا ضعبو ةدايزلا كلت لمحتب اهنكسي نم دجوي ملو « اهنم اولخأ ناكسلا

 . 7 5١ ص « ءاركلا فعض ةروكذملا

 «نزخملا تيناوح يف كلذ لثم سانلا فلكي امدنع « يلاولا فرصت نع اذه مهلمع فلتخي الو

 . ءالخإلا وأ مازتلإلا مهيلع متحيو

 زجي ملف « ىرخأ ةيعرش فئاظو ةماقإ وأ تايترملا ةدايزب ةبلاطملا ةلغلا عاستا نع مجنيو

 ةجاحلا مويل لضفلا راخدإ هيلع بجيو « اهدافنتسا١ ةلغلا عاستا دنع رظانلل ( ١551١ /855 ) يطسقرسلا

 مايقلاو هل نيع ام لوبق يف رايخلاب مهنم دحاو لكو , دجسملا ةموق ةقفاوم ىلع رظانلا رظن فقي ملو ...

 « ةيرورضلا دجسملا حلاصم نم نوكي نأ طرش ىلع يعرش فيظو ةماقإ قح رظانللو . « هدروأ هفيظوب

 هسبح نم ةسردمل نكي مل » اذل « ةيورورضلا هحلاصم نم سيل « ملعلا سيردت ١ ىطسقرسلا دع دقف
 . ١77 ص هيلإ تلقث اذإ هيف « ةبطخلا ةماقإ ىلع مامإلا ىطعي 2 امنيب « ؟ءىش

 ىسودبعلا هللا دبع زاجأ دقف « هراثدنا وا هنم ةعفنملا مادعنإ دنع سبحلا ليوحتب رظانلا موقيو

 . 01 ص ءاملا مادعنإ ببسب اهلطعت دعب ةميدق عوضو راد ناكم اًقدنف ميقي نأ رظانلا

 هبناج ىلاو عماج دجسم اهيف « ةيسلدنأ ة دلب نع روظنم نب دمحم هللا دبع ىبأل لاؤس يفو

 لوألا دجسملا لمهأ دقف اذل « ىرخأ ةأضيم هبنجبو رخآ دجسم اهيف ينب اهضبر رثك امدنعو «ةأضيم
 . ١57 ص ةيناثلا ةأضيملا سابحأ تالغ نم ًاتوناح اهيف رظانلا ىنبف « هتأضيم ترئدو

 ولخت رظانلا تايحالص نأ اهنم بابسأل « سابحألا ىلع تازواجتلا اقباس كلذ انيأر امك_رثكتو

 تاءارجا ذاختاو سابحألا ىلع ىدعتي نم ميرغتل قوقحلا ةفاكب عتمتي هنأ مغر « ةيذيفنتلا ةطلسلا نم

 امك « « دجاسملا سابحأ ىلع هيدعت ىلع عيجولا بدألا ىلإ لصت يتلاو , اهتحلصمل اًقفو هقحب ىرخأ
 ١408-9[. /١481ت] 4*2 رافحلا دمحم هللا دبعوبأ اهيتفمو ةطانرغ مامإ لوقي

 اهثدحمو ةطانرغ مامإ يطانرغلا . رافحلاب ريهشلا «٠ يراصنألا دعس نب دمحا نب دمحم نب يلع نب دمحم وه (4)
 .ةل14 ملدا يفوت ٠ اهيتفمو

 رايعملا رد 5 نب 3 0 ل ل
 .01١١57ك1أ6 0 ١و للملا الا

 01 4لل14 , 1عسصدقمسلم 0ع 18 , " مولعتق 0ع طموطلنأ " , شل فصاقلانق , 200371 , 1971 2.166 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ -------------- 02222202-222 اع م ع عع مام

 : نيكاسملاو ملعلا ةبلط . ج6

 ىللاو ؛ لاتشق علاصم ىلع تسبح ةطسب نصحب ةريبك ةيرق ١ نع_اًقباس اهيلإ انرشأ يتلا  ةلزانلا يف

 وه نم ملعلا ةبلط يف نأ ١ اهيلع رظانلل رهظ امدنع نكلو « «ملعلا ةبلط ءافعضل اهنم ىناثلا عبرلا نيع

 نم ةبلطلا ءافعض نامرح هل زجي مل روظنم نبا نأ ريغ « ةدعاسملا هذه هنع بجح « هيبأ لام نم ينغ

 . ١١4 ص هيبأ لام نم ينغ وه نم مهيف نأ هل نيبت نإو « ةيرقلا هذه يف روكذملا سبحلا يف مهمهس

 ىذلا وهو « ةسردملا تويب نم « ةفرغ ٠ اًئيب بلاط لكل نيعي يذلا وه رظانلا نأ يفخيالو

 نيتسردم يف نيتفرغب عتمتي اًنايحأ ةبلطلا ضعبو « اهسابحأ نم مهنم دحاو لكل ًابترم صصخي
 5154 ص رظانلا ةقفاومبو لالخإ نود نيتسردملا كلت فئاظوب مايقلاب الإ كلذ هل متيالو « نيتفلتخم

 ريغ اعبط 2 نيعم بهذم ءاهقف ىنكس ىلع ةفوقوم تويب اهيف ١ ةسردم يف ثدح ام اذه هبشيو

 هب صاخ لزنم ىلع هتزايح مغر رثكأ وأ بهذملا اذه نم هيقف اهيف نكسي ناك ثيح_ يكلاملا بهذملا

 . 515 ص رظانلا ةقفاومب الإ كلذ هل متي ملو

 نيكاسملا نايعأ يف رظنلا نإ » : [ 1457 / 8494 ت ] يسودبعلا هللا دبع اهيقفو ساف يتفم لوقي

 رظانلاو « هرظنو هداهتجا ىلإ فورصمو سبحلا يف رظانلا ةنامأ ىلإ لوكوم هنوقحتسي ام رادقمو مهنييعتو

 ال لب نيلخآلا قاقحتسا مهتفرعم دوهشلا نيمضت ىلإ جاتحي الو , هيلع موقت ةنيب ريغ نم كلذ يف قدصم

 .ةنظملل اعفد طايتحإلا باب نم الإ نينيعم ريغ اوناك اذا مهيلا عفدلا ىلع داهشإلا سابحألا يف رظانلا مزلي

 سبحلا يف رظانلا رظن ىلإ عجار هلك كلذو , بصنملاو تقولاو ةليعلاو ةنكسملاو ةجاحلا ردق ىلع ءاطعإلاو

 .هثحب دعب كلذ يقحتسم نم رضح نم يطعيو ؛ هتابثإ ىلإ جاتحي ال , نّمْوم هيلعو , نمؤم هيف وهو

 ههبشو دلبلا اذه يف نيكاسملا نايعأب ةطاحإلاو , ةقشم هيف هقحلت ال أشيتفتو اثحب هيقحتسم ىلع هشيتفتو

 5١١. ص ا ... ةرسعتم

 ةريثك فاقوأ هدي تحت ناك ثيح « ىرخأ ةلأسم يف يسودبعلا هللا دبع ؛ دجاسم رظان لأس دقو

 هل زجي ملف نيكاسملا ىلع اهعيمج فرص زوجي ناك اذإ اميف « نينوجسملاو جاجحلاو نيكاسملل

 . 45 ص « نيكاسم رظانلا ةدلب لهأ لج١ نأ مغر هيلع سبح ام ىلع سّبح لك فرصب هبلاطو «كلذ

 نيل



 دا دال كامعاسش مد دلما دا دب اع اال بأ اكتم ل زل ل او يا 6 تاق مو ناومت نم تناك برغملاو سئدنألا يف سابحألا رسظان

 عجارملاو رداصملا

 :رداصملا : الوأ

 :(ه50/8 ت) هللا دبع ني دمحم هللا دبع وبأ « رابآلا نبا

 ةفاقثلا رشن ةبتكم : طابرلا «٠ ينيسحلا راطعلا تزع قيقحت ؛ ةلصلا باتكل ةلمكتلا

 م1909 /ها1لا/ه ,ةيمالسإلا

 : (ه978ت) يلع نب دمحأ رفعج وبأ « يولبلا

 هللا دبع قيقحت ؛ ه978 ماع ىفوتملا يشآ يداولا يولبلا يلع نب دمحأ رفعج يبا تبث
 .م1941 /ها1 1407 « يمالسإلا برغلا راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا «ينارمعلا

 :(ه1١٠١) هللا دبع ني ىفطصم « ةفيلخ يجاح
 .م1987 /ه507١ «ركفلاراد : توريب « نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 : (ه808ت) « دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ نيدلا يلو « نودلخ نبا

 .ماو6 « رصم ةضهن راد 8 ةرهاقلا ١ يفاو دحاولا دبع ىلع قيقحت 3 نودلخ نبا ةمدقم

 : (ه7٠4) نمحرلا ديع نب دمحم ريخلا وبأ نيدلا سمش « يواخسلا

 ]5-١9[. « ةايحلا ةبتكم راد : توريب « عساتلا نرقلا لهال عماللا ءوضلا

 : (ه١1١8ت) ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ نيدلا لالج « يطويسلا

 .ما1و1/ « ةيملعلا ةيتكملا : توريب « ىتح بيليف ريرحت ؛ نايعالا نايعا يف نايقعلا مظن

 :(ها/54ت) يلع نب ميهاربإ ءافولا وبأ نيدلا ناهرب ٠ يرمعيلا نوحرف نبا

 « نورقش نب مالسلا دبع نب سابع : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا «جابيدلا زيرطتب جاهتبالا لين
 .هاهأ

 :(ه1١٠١؟8:ت) « دمحم نب دمحأ « يضاقلا نبا

 يدمحالا دمحم قيقحت ؟ لاجرلاءامسأ يف لاجحلا ةرد« ىمسملا 3 نايعالا تايفو ليذ

 .م1911-ه1141/م٠1917- ه٠14١ , ثارتلا راد : ةرهاقلا «رونلاوبأ
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدثألا 0-0-0-2 ل

 :(ه8١١٠:ت) « ىيحي نب دمحم نيدلا ردب « يفارقلا

 : توريب « ىلوألا ةعبطلا 2 يويتشلا دمحا نسح- قيقحت ؛ جاهتبالا ةيلحو جابيدلا حيشوت

 .م187 مهاد« يمالسولا برغلا راد

 : (هه41:ت) , دمحم نب يلع نسحلا وبأ « يداصلقلا

 « ةيسنوتلا ةكرشلا : سنوت . نافجالا وبأ دمحم قيقحت ؛ يداصلقلا ةلحر
 .ما19/8/ه84

 :(ه١١8 :ت) نيسح ني دمحأ سابعلا وبأ لفنق نبا

 2 صضهيون لداع هققح 00006 ءاهقفلاو نيثدحملا مالعأو ةباحصلل ينمز مجعم : تايفولا

 .ماو478 ها ةديدجلا قافآلا راد : توريب ةعيارلا ةعبطلا

 :(ه4 : ت) ىبحي نب دمحأ سايعلا وبأ « يسيرشنولا

 راد : ثكتوريب ؛« برغملاو سلدنألاو ايقيرفأ لهأ ىواتف نم برغملا عماجلاو برعملا رايعملا

 .ما١4 « يمالسإلا برغلا

 : عجارملا

 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 ةخسنلا ريرحتو دادعا ؛ ملاعلا يف نيقرشتسملا ةمئأ ةيناملالاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنالاب اهردصأ
 .م6 « بعشلا راد : ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا ءاخاول 0 ديشروخ يكز ميهاربإ ةيبرعلا

 : نيدلا ريخ « يلكرزلا

 .ما4  نييالملل ملعلا راد : ثوريب « ةسداسلا ةعبطلا « . .. مجارت سوماق : مالعالا

 : اضر رمع « ةلاحك

 .ماو61/ /مهاو1 )0 يبرعلا ثارتلا ءايحا راد : توريب « نيفلؤملا مجعم

 : لداع «. ضهيون

 بتكملا : تاوريب « نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتح مالسإلا ردص نم رئازجلا مالعا مجعم

 .ماقالا « رشنلاو ةعابطلل يراجتلا

 اقذب



 اا اح ااا اح ااا ااا ا ااا اع اس اس اس احا اا ا ا برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان

 : ةيبنجألا عجارملا : اناث
 1طن ةلدسسصدو , 11 3ةدعسدمما :

 طععطمو 8كءسمعوطاعع لع خطا * عدمدم , 5تلاقس لع 1و 8ظءعمتسسعمتمعو , طكضسلفم ,

 انتقل هءامم , ةسماقعأمد ع ملأ ءعد ةصماقلمو ممع طقتق ز . لاودعتم , آصكاتانام [115مممم

 - قمموطع لع ندلطستم , 1513010 7

 لمالك :

 "1.05 (تةستصمو 16 ةل-فصلقلاك", 1, 6.

 الغلا - 220ةدعهل :

 "1 م5 81ءرمماععو" خل فصلولانو, 117, 1936

 02ةسزم , !ءمدقتتلم 0ع 15 :

 " 0هملعمه لع طمقطلنت " , خل فصلولتو , 2701 01

211011 

 "اطءومتمعتمم" , فل- ةسلهمتسو , 17 , 1936 .

 "1عدعور الك . :

 "31د عمتملع5" , خل- ةصلدلتتك, 1[, 6.

 <3آ م







 (يزيلجنا) ءارمحلا يف هايملل ةيفخلا داعبألا

 يسيرشنولا رايعم يف
 ةيسلدنألا ةبقحلا لايح ةينابسإلا تاهاجتالا

 ةرامع ىلع قشمدب يرمألا عماجلا رثأ
 ةبطرقب عماجلا دجسملا

 ةيسفئلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةئتفرثأ
 هباتك يف يسلدنألا مزح نبال ةيفالخألاو
 ةمامحلا قوط
 يف مهريئأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ
 ةيبرعلا ةيبدألا ةكرحلا
 سالب ةيرظن لالخ نم سلدنألا دادرتسا

 (يزيلجنا) ةيسايسلا يتنافنإ
 ركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ
 اجذومن مزح نبا : يمالسإلا

 يف نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ
 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا دفر

 برغملا ىلإ قرشملا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا
 ابوروأ يف اهريثأتو

 رابتعإلاو رابتخإلا نيب سلدنألا
 ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 برغلاو قرشلا نيب يفاقث رسجك سلدنألا
 يبدألا لاقتنالا صخي اميف «ةيبرعلا ةيرظنلا»
 (يزيلجنا) ةيبرغلا ثاساردلا ىلإ
 يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 ديدج
 عئاقو فشك يف ةيهقفلا ىواتفلا ةيمهأ

 ةيسلدنألا ةبرجتلا

 2 اجاورب يد ثنياس ولاثنوج

 رمع لد لاب هيسوخ ايرام
 عابستب ىفطصم ذاتسألا

 ىسيع ديمحلا دبع دمحم .د

 رفاص

 لقيعملا ميهاربإ ليلخ .د

 فوؤرلا دبع نمحرلا دبع .د

 نومحر يبرعلا نيسحلا .د

 « وير لد وناجنا ليونام

 وريمور ثيور ليونام
 يناتكلا دمحم .د

 طورهلا فلخ يلع .د

 بايد يلع .د

 يديره فيطللا دبع دمحم .د

 زتيروك لينوبراك ويديبأ

 يديجلا ميركلا دبع رمع .د

 7ع



 لاغتربلاب ةيمالسإلا ةيلاجلا عاضوأ
 ءاملعلا نم ةيسلدنأ ةرسأ : مصاع ونب

 نييسايسلاو
 تانركملا يف ثحب : ةيسلدنألا تاتويبلا

 جئاتتلاو طباوضلاو
 عساتلا نرقلا يف ةيدايمخلا تاساردلا خيرات
 (يزيلجنا) رشع
 اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات
 ةياجب ةسردم رئازجلاب ةيسلدنألا ةبرجتلا
 ةيفاقثلا ةايحلا يف اهتناكمو ةيسلدنألا

 (م 1717 /ها/ 5 ق) طسوألا برغملاب
 نيقرشتسملا تاسارد يف ةيسلدنألا ةبرجتلا

 ةيكسيروملا ةيسلدنألا ةبرجتلا
 ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 نازيم يف يسلدنألا يمالسإلا ثارتلا
 رصاعملا ينابسإلا قارشتسالا
 ةدحولا ةلأسمو يسلدنألا ثارتلا
 يبرعلا نب ركب يبأ دنع ليدعتلا

 نم يمالسإلا برغلاب نآرقلا مولعو ريسفتلا
 يرجهلا نماثلا نرقلا ىلإ يناثلا نرقلا
 /ه١؟5؟) ةنس ايقيرفا لامش يف ربربلا ةروث

 (ينابسا) سلدنألا ىلع اهجئاتنو (م/4 ٠
 /ه١١؟) ايقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث

 (مجرتم) سلدنألا ىلع اهتاساكعناو مال
 : ةيمالسإلا ةئيدملا طيطخت يف ةيئام بئاوج

 م ىتح ١١ ق نم) اهلهسو ةطانرغ

 (يزيلجنا)
 سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج
 ةيمالسإلا

 برشوب دمحأ .د

 يخوطلا دمحم دمحأ .د

 راتخملا نب مالسلا دبع .د

 روقش

 انيترواكوتسوب ناوخ

 ىفطصم وبأ ديسلا لامك .د

 ينوديعس نيدلا رصان.د

 يزوزع سيردإ نسح .د

 دمحأ قوزر دمحم .د

 دامحلا هللا دبع دمحم .د

 نومكلا نمحرلا دبع دمحأ .د

 ةنيالقا دمحأ نب يكملا .د
 يفاولا دمحأ ميهاربإ .د

 ء وتسوب سبلاثوج ومرييج
 وتويبارك سبلاثوج يكيرنا
 ناديزلا يلع هللا دبع .د

 ناوخ ءونئيروم رانيبسا ليونام

 .ثيموج اداسيك ةيسوخ
 اجوي وثيروم سويد يد ناوخ
 ةريمثب دب رمع :3
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 ةيفارغجلا اهلوصأو ةيسلدنألا ةيصوصخلا

 نيب ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا
 عادبإلاو ةاكاحملا

 نرقلا يف سلدتألا يف يوحنلا سردلا -

 يرجهلا سماخلا
 سئلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود
 (كاردتساو فيرعت

 مولعلا لقن يف ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم رود
 ابوروأ ىلإ ةيبرعلا
 يف نيملسملا ةاسأمو ةينامثعلا ةلودلا
 سلدنألا

 نيمرحلا ىلإ سلدنألا برع تالحر
 ىلإ ةيقيرفا لامشو سلدنألا برع تالحر

 نيتكيرمألاو يسلطألا رزج
 /ه 9و ” ق نيب ام سلدنألا يف تايضايرلا

 م6 ول

 (ينابسا) هيسرم يف يمالسإلا جاجزلا
 (مجرتم) ةيسرم يف يمالسؤلا جاجزلا
 ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز
 سلدنألاب
 : ةيطانرغلا تارشبلا ةقطنم يف يقاوسلا ةكبش
 ميعدتل ءاملا مادختسا لوح ديرف جذومن
 سلدنألا يف يداصتقالاو يعامتجالا روطتلا
 (يزيلجنا)
 رودابو رثلا رعشو يسلدنألا رعشلا

 بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص
 يدرألا

 ناديز يجروج تاياور يف سلدنألا ةروص

 سلدنألا نم نيملسملا درط -

 اضر نمحرلا دبع ةدابع .د

 ةليحك

 ديسلا نيدلا عيفش دمحم 3

 يتيبثلا دايع .د

 ةمارهلا هللا دبع ديمحلا دبع

 ةخيش ةعمج .د

 دمحم نب فيطللا دبع .د

 ديمحلا

 نافجألا وبأ يداهلا دمحم 4

 غالبإ دمحم

 ويتساك ثيئيميخ وردب

 يرواسلا زيزعلا دبع ذاثسألا

 ينولعلا مظاك نافطغ

 ميهاربإ ديمحلا دبع ريمس .د

 دمحم ميهأربإ ديمحلا دبع .د

 نيدلا لامج دمحم هللادبع .د



 ةيبعشلا بادآلاو ةيخيراتلا ةقيقحلا نيب

 مهأو سلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع

 ةيرامعملا مهلامعأ

 ةيبرعلا يضارآلاب نييكسيروملا تاقالع
 ةمركملا
 سلدنألا يف لاجرلا مجارت لمع
 ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا : خيراتلا ايزاتتاف
 ةيسلدنألا

 ةيؤر) دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا
 (رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا رعشلا

 ثيدحلا ينابسإلا قارشتسالا
 ناتيراضح ناتلقث : سلدنألا دعبو لبق

 (يزيلجنا)
 يسلدنألا ماسي نبا ةريخذ يف يبنتملا

 (ينابسا) ةريهشلا ةعلقلا ديردم

 ىراصن عم حماستلا ةسايسو نوطبارملا
 سلدنألا
 يعولا يف اهرثأو ةيسلدنألا ةبرجتلا ةيزكرم

 ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 ىطسولا نورقلا لالخ ةيقيرفاب
 سلدنألا يف نيملسملا خيراتو نوقرشتسملا
 هباتك يف بيطخلا نب نيدلا ناسل رداصم

 ( ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا»
 ةمالعو ةدئار ةيسلدنأ دوهج  لاعفألا مجاعم

 ةيسلدنألا ةفاقثلا حرص يف ةزراب

 يغرتلا طبارملا هللا دبع .د

 يرديلا قبيرطلا دمحأ

 يرسعلا دحاولا دبع دمحم .د

 كيلج ساموت

 نمحرلا دبع نب لمحم .د

 عيبرلا
 وجينيأب وريتنوم ليونام .د
 شيشتوب يرداقلا ميهاربإ .د

 ريغصلا يلع نب نيدلا رون .د

 يفداه رمع نب ةديمح .د

 دمحلا قيفوث ىلع .د

 نيسح ميهاربإ ىفطصم .د

 فرش دمحم دمحم نيسح .د



 يف يمالسرلا رارقتسالاو حلصلا تادهاعم -

 (يزيلجنا» سلدنألا
 سلدنألا يف يفارغجلا مجعملا

 ةيمالسإلا ةطانرغ ةياهن لوح تاظوحلم
 «ةيئيدلا تائودملا لالخ نم تارشبلا برح»

 (يزيلجنا)

 هاجت نيثدحملا نابسالاو برعلا جهانم
 ةريزجلا هبشل (يمالسإلا حتفلا) لالتحالا

 لالخ نم سلدنألاب ميلعتلاو ملعلا ةلزنم
 مزح نبال مولعلا بتارم ةلاسر

 هتافص : ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 هصئاصخو

 ينابسإلا يخيراتلا ركفلا يف نويكسيروملا
 تايصوصخ :٠ ةبطرق يف نويكسيروملا
 (ينابسا) ةشمهم ةيلقال ةيفاقث

 . (مجرتم) ةبطرق يف نويكسيروملا
 ةنراقم ةسارد :يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 يف برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان
 بسح نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا
 يسيرشنولل برعملا رايعملا
 ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 ءايحإل ةيسايسلا يتناثنإ سالب ةيرظن
 .(مجرتم) سئلدنألا

 سلدنألا يف ةبلاقصلا ذوفن

 ثكلاثنوج انومراك وسنوفلأ

 ميهاربإ ىفطصم د يلع

 هلئادبع

 اريليجأ سويراب ليونام

 ليثنود ادنارأ ناوخ

 يدينسلا دمحم حلاص 3

 لكيه ميحرلا دبع ريمس .د
 دبع يدوبعلا مساج ا

 يولعلا رصنب هللا دبع .د

 ليعامسإ روفغلا ديع.د

 يزور

 ناميلس نب هللا ديع ءافو .د

 عورزملا

 هذ









 يفاولا دمحأ ميهاربإ .د -

 شيشتوب يرداقلا ميهاربإ.د -

 زتيروك لينوبراك ويديبأ -

 برشوب دمحأ .د -

 يوارعشلا ميهاربإ دمحأ .د -

 يرديلا قبيرطلا دمحأ -

 نومكلا نمحرلا دبع دمحأ .د

 يرجههلا نماثلا نرقلا ىلإ يناثلا نرقلا
 ىراصت عم حماستلا ةسايسو نوطبارملا

 سلدنألا

 برغلاو قرشلا نيب يفاقث رسجك سلدنألا
 يبدألا لاقتنالا صخي اميف «ةيبرعلا ةيرظنلا»

 (يزيلجنا) ةيبرغلا تاساردلا ىلإ
 لاغتربلاب ةيمالسإلا ةيلاجلا عاضوأ
 ناريطلا ملاع يف داورلا لوأ سانرف نب سابع
 ةيبعشلا بادآلاو ةيخيراتلا ةقيقحلا نيب

 لالخ نم سلدنألاب ميلعتلاو ملعلا ةلزنم
 مزح نبال مولعلا بتارم ةلاسر

 ةيؤر) دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 (رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا رعشلا
 نازيم يف يسلدنألا يمالسإلا ثارتلا
 رصاعملا ينابسإلا قارشتسالا
 ءاملعلا نم ةيسلدنأ ةرسأ : مصاع ونب

 نييسايسلاو
 عئاقو فشك يف ةيهقفلا ىواتفلا ةيمهأ

 ةيسلدنألا ةبرجتلا
 يف يمالسإلا رارقتسالاو حلصلا تادهاعم

 (يزيلجنا» سلدنألا

 (ينابسا) هيسرم يف يمالسولا جاجرلا

 ناتيراضح ناتلقن : سلدنألا دعبو لبق

 (يزيلجنا)

 يف برغملاو سلدنألا يف سابحألا رظان
 بسح نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا
 يسيرشنولل برعملا رايعملا
 مولعلا لقن يف ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم رود

 ابوروأ ىلإ ةيبرعلا



 2 اجاورب يد ثدياس ولاثنوج َس

 رمع لد لاب هيسوخ ايرام
 . وتسوب سبلاثوج ومرييج
 وتويبارك سبلاثوج يكيرنا
 يزوزع سيردإ نسح .د
 يلكارولا ميركلا دبع نسح .د
 نومحر يبرعلا نيسحلا هه

 فرش دمحعم لمحم نيسح .ث

 يفداه رمع نب ةديمح .د

 لقيعملا ميهاربإ ليلخ .د -

 ليثنود ادنارأ ناو

 انيترواك وتسوي ناوحح

 ميهاربإ ديمحلا دبع ريمس .د 5

 لكيه ميحرلا دبع ريمس .د
 يدينسلا دمحم حلاص .د

 اضر نمحرلا دبع ةدايع .د

 ةليحك

 دمحم ميهاربإ ديمحلا دبع 3

 ةمارهلا هللا دبع ديمحلا دبع

 /ه15١١؟) ةنس ايقيرفا لامش يف ربربلا ةروث

 (ينابسا) سلدنألا ىلع اهجئاتنو 0مم ٠

 نيقرشتسملا تاسارد يف ةيسلدنألا ةبرجتلا

 ةدحولا ةلأسمو يسلدنألا ثارتلا
 يف مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءايدأ

 ةيبرعلا ةيبدألا ةكرحلا
 ةمالعو ةدئار ةيسلدنأ دوهج لاعفألا مجاعم

 ةيسلدنألا ةفاقثلا حرص يف ةزراب

 ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 ىطسولا نورقلا لالخ ةيقيرفاب
 ةرامع ىلع قشمدب يومألا عماجلا رثأ
 ةبطرقب عماجلا دجسملا

 تايصوصخ :٠ ةبطرق يف نويكسيروملا
 (ينابسا) ةشمهم ةيلقال ةيفاقث

 عساتلا نرقلا يف ةيدايمخلا تاساردلا خيرات

 (يزيلجنا) رشع
 بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص
 يدرألا

 ةنراقم ةسارد :يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 . (مجرتم) ةبطرق يف نويكسيروملا
 ةيبرعلا يضارألاب نبيكسيروملا تاقالع
 ةمركملا

 ينابسإلا يخيراتلا ركفلا يف نويكسيروملا
 ةيفارغجلا اهلوصأو ةيسلدنألا ةيصوصخلا

 ناديز يجروج تاياور يف سلدنألا ةروص

 سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود
 (كاردتساو فيرعت)
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 فوؤرلا دبع نمحرلا دبع .د
 يجئناخلا

 راتخملا نب مالسلا دبع .د

 روقش
 سارهلا مالسلا دبع .د
 يرواسلا زيزعلا دبع ذاتسألا

 يزور ليعامسإروفغلا دبع . د

 دمحم نب فيطللا دبع .د

 ديمحلا

 ريمعلا ميهاربإ نب هللاديع .

 يولعلا رصنب هللا دبع .

 نافقث نب يلع نب هللا دبع .

 ناديزلا يلع هللا دبع .

 نيدلا لامج دمحم هللادبع .

 يغرتلا طبارملا هللا دبع .

 ةيسفنلا تازكترملا ىلع ةبطرق ةنتفرثأ
 هباتك يف يسلدنألا مزح نبال ةيقالخألاو

 ةمامحلا قوط
 تانوكملا ىف ثحب : ةيسلدنألا تاتويبلا

 ْ جئاتتلاو طباوضلاو
 رابتعإلاو رابتخإلا نيب سلدنألا
 ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز
 سلدنألاب

 ءايحإل ةيسايسلا يتناقنإ سالب ةيرظن
 .(مج رثم) سلدنألا

 يف نيملسملا ةاسأمو ةينامثعلا ةلودلا
 سلدنألا

 (مجرتم) ةيسرم يف يمالسإلا جاجزلا
 ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 يسلدنألا بدألا يف ءامتنالا ةرهاظ

 /ه١١؟) ايقيرفأ لامش يف ربربلا ةروث
 (مجرتم) سلدنألا ىلع اهتاساكعناو 0م

 سلدنألا نم نيملسملا درط
 سلدنألا يف لاجرلا مجارت لمع

 سلدنألا يف نيملسملا خيراتو نوقرشتسملا
 يف نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا دفر

 برغملا ىلإ قرشملا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا
 ابوروأ يف اهريثأتو
 سلدنألا يف ةمذلا لهأ خيرات نم بناوج

 ةيمالسإلا
 يعيرشت ردصم ثادحتساو نويسلدنألا

 ديدج
 نرقلا يف سلدنألا يف يوحنلا سردلا

 يرجهلا سماخلا

 هاب



 : ةيطانرغلا تارشبلا ةقطنم يف يقاوسلا ةكبش

 ميعدتل ءاملا مادختسا لوح ديرف جذومن

 سلدنألا يف يداصتقالاو يعامتجالا روطتلا

 (يزيلجنا)

 هتافص : ريسفتلا يف ةيسلدنألا ةسردملا جهنم

 هصئاصتخخو

 اهتراضحو ةيمالسإلا ةشوطرط ةنيدم خيرات
 ىلإ ةيقيرفا لامشو سلدنألا برع تالحر

 نيتكيرمألاو يسلطألا رزج
 : ةيمالسإلا ةنيدملا طيطخت يف ةيئام بناوج
 (م156١ ىتح ١١ ق نم) اهلهسو ةطانرغ
 (يزيلجنا)

 ينولعلا مظاك نافطغ

 نب نمحرلا دبع نب دهف .د -
 يمورلا ناميلس
 ىفطصم وبأ ديسلا لامك .د

 يراق هللا فطل /سدنهملا -

 ناوخ «ونيروم رائيبسا ليونام -
 «ثيموج اداسيك ةيسوح
 اجوي وئثيروم سويد يد ناوخ

 سالب ةيرظن لالخ نم سلدنألا دادرتسا | « وير لد وناجنا ليونام -

 (يزيلجنا) ةيسايسلا يتنافنإ وريمور ثيور ليونام
 ةيمالسإلا ةطانرغ ةياهن لوح تاظوحلم
 «ةينيدلا تانودملا لالخ نم تارشبلا برح»
 (يزيلجنا)

 (ىنابسا) ةريهشلا ةعلقلا ديردم
 / ه ةو " ق نيب ام سلدنألا يف تايضايرلا

 ماهو ٠

 ةيكسيروملا ةيسلدنألا ةبرجتلا
 نيب ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا
 عادبولاو ةاكاحملا

 ةيسلدنألا ةبقحلا لايح ةينابسإلا تاهاجتالا

 اريليجأ سويراب ليونام -

 وجينياب وريتنوم ليونام .د -
 غالبإ دمحم

 دمحأ قوزر دمحم . د -|

 ديسلا نيدلا عيفش دمحم .د

 ىسيع ديمحلا دبع لمحم .د

 رقص

 نمحرلا دبع نب لمحم .د

 عيبرلا
 يديره فيطللا دبع دمحم .د

 دامحلا هللا دبع دمحم .د

 يسلدنألا ماسب نبا ةريخذ يف يبنتملا

 ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا
 ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 اذان



 يرسعلا دحاولا دبع دمحم .د

 دوبع نب لمحم 3

 يناتكلا دمحم .

 يوالحكلا دمحم دمحم .

 نافجألا وبأ يداهلا دمحم .
 يناقذاللا نيدلا يبحم .د

 نيسح ميهاربإ ىفطصم .د

 يلع ميهاربإ ىفطصم.د

 هللادبع

 عابسنب ىفطصم ذاتسألا

 ةنيالقأ دمحأ نب يكملا .د
 ينوديعس نيدلا رصان .د

 ريغصلا يلع نب نيدلا رون .د

 ناميلس نب هللا دبع ءافو .د

 تاروصت يف سلدنألاب يمالسإلا ركفلا
 ثيدحلا ينابسإلا قارشتسالا
 هاجت نيثدحملا نابسالاو برعلا جهانم
 ةريزجلا هبشل (يمالسإلا حتفلا) لالتحالا
 (يزيلجنا) ةيريبيألا

 ركفلا ليصأت يف سلدنألا ءاملع ماهسإ

 اجذومن مزح نبا : يمالسإلا'

 مهأو سلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع
 ةيرامعملا مهلامعأ

 نيمرحلا ىلإ سلدنألا برع تالحر

 هباتك يف بيطخلا نب نيدلا ناسل رداصم
 6 ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا»

 سلدنألا يف يفارغجلا مجعملا

 هعويب لئاسمو يبطرقلا يبيجتلا جاحلا نبا

 يسيرشنولا رايعم يف

 ةياجب ةسردم رئازجلاب ةيسلدنألا ةبرجتلا
 ةيفاقثلا ةايحلا يف اهتناكمو ةيسلدنألا

 (م11-1١ /هالبا ق) طسوألا برغملاب
 يعولا يف اهرثأو ةيسلدنألا ةبرجتلا ةيزكرم

 يمالسإلا يبرعلا يخي دراتلا

 سلدنألا يف ةيلاقصلا ذوفن

 رودايورتلا رعشو يسلدنألا رعشلا
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